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EDUCATIONALISATION AND ITS IMPLICATIONS
FOR CONTEMPORARY SOCIETY
EDUKACJONALIZACJA I JEJ SKUTKI
DLA WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
abstract: This text presents a few reflections on the processes formatting contemporary conditions
for the functioning of individuals in Western society. It proposes a general presentation of the socio
‑cultural syndrome of educationalisation. Learning (education) becomes a tool, a task, an effect (in
the form of an attitude of readiness for the constant development of skills), which defines the logic of
action of contemporary people. This text should be seen as a contribution to a broader analysis of social
processes related to the growing importance of educational institutions in the contemporary world.
The first part presents the main features of the syndrome of educationalisation as a process result
ing from the expansion of formal education institutions. The author points out here the importance of
school education in changing the way of peoples’ ways of thinking over the decades and in locating the
value of education at the centre of Western culture. The second part of the text presents the influence
of education on various spheres of functioning of individuals. The author shows how educational
logic begins to regulate the activities of individuals in fields so far not associated with education.
Keywords: education, educationalisation, educational policy, culture.
abstrakt: Tekst ten przedstawia kilka refleksji na temat procesów kształtujących współczesne wa
runki funkcjonowania jednostek w społeczeństwie zachodnim. Proponuje on ogólną prezentację
społeczno-kulturowego syndromu edukacjonalizacji. Uczenie się (edukacja) staje się narzędziem,
zadaniem, efektem (w postaci postawy gotowości do ciągłego rozwoju umiejętności), który określa
logikę działania współczesnego człowieka. Tekst ten stanowi wkład w szerszą analizę procesów
społecznych związanych z rosnącym znaczeniem instytucji edukacyjnych we współczesnym świecie.
W pierwszej części przedstawiono główne cechy syndromu edukacjonalizacji. Autor wskazuje
tutaj na znaczenie edukacji szkolnej w zmianie sposobu myślenia ludzi na przestrzeni dziesięcioleci
oraz w umiejscowieniu wartości edukacji w centrum kultury zachodniej. W drugiej części tekstu
przedstawiono wpływ edukacji na różne sfery funkcjonowania jednostek. Autor pokazuje, jak logi
ka edukacyjna zaczyna regulować działalność jednostek w dziedzinach dotychczas niezwiązanych
z edukacją.
Słowa kluczowe: edukacja, edukacjonalizacja, polityka edukacyjna, kultura.

In December 2019, an OECD report titled “Skills Strategy Poland” was released (OECD
2019). This is the fourteenth study of this type that has been produced until now for
Austria, Flanders (Belgium) Italy, Korea, Latvia, Mexico, the Netherlands, Norway, Peru,
Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain1. In each study, the reader will find an extensive di
agnosis of the state of functioning of mechanisms of development and the use of skills
* Piotr Mikiewicz, dr hab. prof. DSW – University of Lower Silesia, Poland; e-mail: piotr.mi
kiewicz@dsw.edu.pl; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6102-5768.
1
For more information about OECD Skills Strategy reports see: http://www.oecd.org/skills/
nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm.
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by the inhabitants of a given country as well as recommendations for national authori
ties on how to support the processes of development and the use of skills. Importantly,
from an OECD perspective, it is crucial to point out deficits and opportunities for the
development of skill formation and use by the adult population. On the OECD website
which includes the report for Poland, three main ideas are highlighted:
• Fostering a more responsive education system and attractive adult learning op
portunities can equip Poland with skills for the future.
• Polish employers can better make use of workers’ skills by adopting more high‑per
formance work practices.
• About 60% of Polish adults report that they do not participate and do not want to
participate in adult education or training.
These three laconic points contain the pillars of international socio-economic
policy – pointing out the importance of education, especially adult education, for
shaping the skills needed to function not only under current socio-economic condi
tions but above all in the future; it is important to make adequate use of the potential
of skills in the workplace; it is necessary to convince the adult population that educa
tion provides opportunities and should become a target for individual investment. Of
course, all this should also be a matter of concern for governments which should treat
the development and use of skills at every stage of life as a strategic goal. In the case
of Poland, this is reflected in the requirements of the European Commission, which
actively supports the creation of Skills Strategies for individual countries.
In response to this expectation, work has begun on the Integrated Skills Strategy
2030. The first part of the Strategy, consisting of defining priorities and directions of
strategic actions in the areas of formal and non-formal education and conditions for
informal learning was adopted by the Council of Ministers in January 2019 (MEN 2019).
Work is currently underway on the second part, which will include a more detailed
description of the areas of strategic action.
It is not my purpose here to discuss these documents. I point them out as a start
ing point for reflection on the meaning of educational discourse in the contemporary
world. I treat the indicated elements of educational policy and, more broadly, social and
economic policy as an expression of a certain socio-cultural syndrome which shapes
the way contemporary citizens of developed countries function. I call this syndrome
“educationalisation”. Generally speaking, it can be defined as locating educational is
sues in the centre of the cultural discourse of contemporary societies. However, this
needs to be elaborated on.
This text presents a few reflections on the processes formatting contemporary condi
tions for the functioning of individuals in western society. It seems that these processes
are common to the so-called developed countries. Firstly, it derives from the level of
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economic development, the development of new technologies and entering the era of
industry 4.0, which creates a situation in which training of personnel for the economy
becomes a particularly important task and requires work with people of all ages, not
only with those of the classically understood school age. Secondly, it is the result of
cultural change, which is confronting people with the need to acquire a wide and diverse
range of competences and to use increasingly sophisticated knowledge in more than
just professional situations, forcing them to resort to increasingly specialised expert
systems (see Giddens 1991). In this respect, we are talking about processes described
as typical for late or liquid modernity. The term life-long learning makes a career today
and ceases to be just a cliché, saying that we have been gathering experiences all our
lives. Learning (education) becomes a tool, a task, an effect (in the form of an attitude
of readiness for the constant development of skills), which defines the logic of action of
contemporary people. This text should be seen as a contribution to a broader analysis
of social processes related to the growing importance of educational institutions in the
contemporary world.

Educationalisation – what is it?
To put it simply, educationalisation means a progressive process of increasing the im
portance of formal education institutions in the lives of individuals. The term “educa
tionalisation” describes the mechanisms through which practices, processes and forms
related to school education penetrate more and more broad areas of social life. It is
also a process related to the fact that formal education is indicated as the main factor
responsible for creating and solving various social problems. Moreover, it is indicated
that in an increasingly “trained society” [schooled society] schools are shaping more
and more aspects of an individual’s life – from methods of bringing up children to
marriage patterns and ways of spending free time.
At this point, I skip the discussion on the relationship between the concepts of educa
tion, upbringing and socialisation and accept that the concept of education, according to
the analytical practice of the sociology of education (see Mikiewicz 2016; 2017), means
the processes of the purposeful shaping of skills, attitudes and values by specialised
personnel using specific procedures and tools. The notion of education defined in this
way means that the processes related to the functioning of so-called formal education
(according to the andragogic nomenclature – see Malewski 2010) are the subject of our
reflection. And this is where the core of the social syndrome of “educationalisation” is
located – it is an effect of the expansion of forms and procedures of formal education
into ever wider areas of social life.
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The key to understanding the meaning of the educationalisation syndrome is the
mechanism of increasing the importance of formal education for the life of individuals
in modern society. Established as a tool to support the socialisation of individuals in
the face of increasing social and economic complexity, formal education became in
the twentieth century a basic element of the biographical experience of individuals.
For most of the twentieth century it was a temporal experience – that is, lasting for
a certain period of time and being recognised in a given society as a preparation period
for “real” life. The usage of terms such as “school age” suggests that an individual is
of a typical school age. At the same time, this means that there are also people whose
age no longer fits into school – when he or she does not go to school, that is, he or she
is not studying. The period of formal training is the time of preparation for profes
sional activity. The expansion of formal education means that this time is consistently
extended – from a few years at the beginning of the 20th century to over 12 or even 18
at the turn of the 20th and 21st century (including the period of university studies).
Seeking mechanisms responsible for such an educational expansion, one points
to several parallel factors, not always in their concurrent logic. First of all, the links
between education and the economy are exposed. It is believed that the development
of education is related to the needs of the labour market, where technological progress
leads to the transition from an industrial society to a knowledge-based economy. Such
economic thinking about education was supported by Gary Becker’s theory of human
capital, developed in the 1960s and 1970s (1964). Educational investment has become an
element of the strategic development of societies’ wealth, and neoliberal nomenclature
and ideology have taken over the sphere of discourse about school and its importance
in society. Its essence can be summarised in a laconic statement that the higher the
education of citizens, the more productive society is (see Potulicka & Rutkowiak 2010).
The second mechanism stimulating the development of education at subsequent
levels was the idea of democratising access to education for all strata and social groups.
Educational expansion was meant to be a way of reducing inequalities and meritoc
ratizing social allocation processes. In other words, it was not social origin, but skills
transferred and tested at school that were to be the basis for recruitment for particular
positions in the social structure. Education at ever higher levels was also seen as a tool
for creating a civil society (see Hadjar & Becker 2009). Shaping civic attitudes, exercis
ing the competence to participate fully and legitimately in a democratic society is one
of the basic tasks that schools have to face.
The disjunction of these three elements causes the institution of mass education
as we know it today to be subject to fluctuations resulting from the tension between
the various functions that are expected from it. As David Labaree (2012) suggests, in
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liberal democracy systems, education policy tries to reconcile the three main objectives
of the education system:
– democratic equality, which requires education to “produce” subjective citizens;
– social efficiency, which requires education to prepare productive workers;
– social mobility, which treats education as a way to maintain or improve one’s social
position.
Education understood in this way tries to meet the needs of the three sides of social
life. According to Labaree (2012), the first dimension of education corresponds to the
political aspect and is supposed to work for the efficiency of the state system. The second
dimension presented above is the response of education to the needs of employers and
taxpayers who want it to prepare participants of economic life. The third dimension
represents the needs and expectations of consumers of education – families and future
employees, who treat it as a tool for obtaining the necessary resources and as symbols
which allow them to achieve the highest possible profits in the future.
As a result, education is seen as both a public and a private good, preserving the
interests of the collective and the individual. Education as a public good is a tool for
investing in the education of citizens and the quality of workers, which serves society
as a whole. On the other hand, education as a tool of social mobility is a private good,
which only benefits those who have specific diplomas, a very important currency in
the labour market. Therefore, in a society of liberal democracy, education falls into
contradiction.
Probably this is what has caused mass education to be criticised from the very be
ginning. For this reason, it is constantly being subject to reforms aimed at establishing
a system that will finally meet public expectations. This in turn pushes its development
and makes education an increasingly important part of the social puzzle. The indicated
mechanism of cultural contradictions in the discourse on education is a tool to go be
yond the existing framework of educational logic – a framework that unambiguously
links education with school and the ritual of teaching.
One of the most important analysts indicating the importance of educational expan
sion is David P. Baker (2009, 2011). He points out that during the 20th and 21st century
there was an educational revolution, which made formal education one of the most
important institutions of contemporary society. Even if at its origins mass education was
the result of adapting mechanisms of socialisation and professional preparation to the
requirements of the changing social and economic world, at least since the mid-20th
century we can speak of education as a shaping rather than a shaped institution. In this
sense, formal education looks and works not only in terms of accommodating structures
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and functions to the requirements of the modern world (as we used to treat it), but also
in terms of determining in an overwhelming way what happens in other social fields.
The formative role of education consists of two mechanisms. Firstly, it is the alloca
tion role in the social structure. The fact that today education has become the main
channel of social mobility makes educational achievements a first-rate currency on the
labour market and a factor building stratification structures. The second, perhaps more
important component is the socialisation function of education, and being more precise,
the “knowledge-creative” function of formal school. School trains, shapes knowledge,
builds attitudes and values. To put it very generally, it shapes the way of thinking. The
way of thinking of contemporary people is significantly different from how people
thought and acted a hundred years ago. It is an effect of mass school training. It is not
about the amount of information provided at school, but about the specific ways of
thinking or acting of the mind, which are the result of this training. To put it another
way, it is an effect of a specific educational culture, in which the cult of knowledge and
competence lies at the centre.
This special status of academic knowledge – perhaps it is better to say: knowledge
acquired and evaluated at school – is associated with the importance of knowledge
in a post-industrial society, where cognitive competence becomes a key resource for
individuals, a basic element of the perception of quality and human relevance. Phrases
such as “critical thinking”, “problem-solving skills”, “higher order thinking”, “critical
thinking”, etc., are the watchwords of civilisation today. This makes education one of
the most important social institutions.
The development of mass education changed the functioning of social institutions
by changing the way people think. According to Baker, three elements are crucial here.
Firstly, it is the very fact of attending school, which, according to research, clearly
changes the way individuals think. As psychological research indicates, people who
have contact with educational institutions acquire skills of abstract thinking, change the
functioning of memory, etc. Learning to read, write, count, even at the most elemen
tary level, leads to the development of metacognitive competence: people who went to
school and experienced school education tend to think in a significantly different way
from those who did not have such an experience. Research on intelligence (measured
by IQ level) shows that the average IQ level in the human population has increased
significantly over the last 100 years. This is an increase that cannot be explained by the
evolution of the species alone (too rapid a progress). The main suspect here is mass
formal education (see Baker 2011).
Secondly, we observe a progressive development of curricula from narrow speciali
zation and content related primarily to preparation for professional work, to critical
thinking and problem solving. Baker calls it the academicisation of education. The
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narrowly understood vocational education over the years has been replaced by more
academic education. Currently, only 16% of learners participate in this kind of education
path (worldwide average). This does not mean, however, that education is dominated
by academicity associated with the earlier education of the elite, which is understood
as classical education, associated with participation in the so-called high culture. This
kind of education gives way to broadly understood problems-based education, based
on the development of quite abstract concepts of cognitive competence.
The third dimension of mental change is the spread of the idea of cognitive develop
ment as a value in contemporary culture. This is a direct result of the educational revolu
tion, which made everyone today believe that it is possible, worthwhile and necessary
to invest in the development of the competences of individuals: their own and most
of all children. It changes the parental culture and co-creates a specific formation of
parentocracy. Maryellen Schaub (2010) points out that today almost all mothers read
to their children. In the 1950s, only 50% of mothers declared this. Today, not only do
mothers with a higher level of education believe that the development of a child should
be supported, but those with a lower level of education do too.

How educationalisaton affects peoples’ lives
In regards to the transfer of school forms into other spheres of life, it is pointed out that
the forms and practices developed on the basis of school education are used for activities
in other fields of social intervention: in medicine, penitentiary practices, social work,
labour market policy. It refers to various forms of training, which are used to “educate”
people in very different spheres of social activity. Examples include “birthing schools”,
“aggression and conflict management training”, “company training”. Competences that
are currently acquired in these kinds of forms were previously acquired informally, in
other (natural) forms of social life – in personal relationships, in the workplace, during
social meetings. Today, the transfer of these competences is framed in a way of train
ing – this can be described as the formalisation of the previously non-formal education.
It can also be considered as another stage of modern rationalisation, where the ranges
of skills, socialised in natural social relations, often unintentionally, unconsciously,
are now being made aware, reflective, formatted in the form of a curriculum and are
implemented by specialised personnel.
In this way, various school forms are transferred to other institutional fields – from
bird lovers, through police officers, to specialists in human resources management. In
each of these fields it is possible to introduce a student-teacher relationship, prepare
a programme, and plan special places for training. It also involves importing school
forms of confirming competences: assessment, examination, evaluation, certificate.
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Systems of recognition and confirmation of formal qualifications based on skills are
being developed in European countries2.
In some ways, it is a process similar to what is referred to as medicalisation.
Medicalisation means redefining various manifestations of social life, behaviours
and problems, through the prism of the language of medicine, thus changing their
character and making it possible to apply solutions typical of medicine (see Conrad
2007; Zybertowicz 1995). For example, alcohol addiction is transposed from the moral
sphere by defining alcoholism as a disease unit, making it possible to apply medical
procedures to the delinquent. Medicalisation is based on the power of medical au
thority, an assumption about the primacy of medical knowledge over the common
one. Similarly, educationalisation is based on the redefinition of social problems in
educational terms – as a result of competence deficits. This makes it possible to apply
educational solutions in order to eliminate the deficit – for example, training on the
effects of drunk driving, etc.
An expression of such an understanding of educationalisation is the spread of such
terms as lifelong learning, also referred to as continuing education. Learning ceases to
be assigned to a certain phase of life – childhood and youth – but becomes a lifelong
activity. It is possible and even necessary to use various forms of education to improve
one’s qualifications and personal development. An increasing number of studies treat
adult learning as a factor influencing aspects of the social functioning of individuals,
which until now have been explained mainly by references to formal levels of educa
tion – for example, social mobility, social capital, political attitudes (see Gloster et al.
2015; Schuller et al. 2002; Feinstein et al. 2003).
Such processes of educationalisation are accompanied by the theory of lifelong
learning and educational work with adults – andragogy. One can observe a shift of
emphasis from teaching processes to learning processes that emphasises the importance
of competence development processes not only in childhood and youth, but throughout
life. From the perspective of classical sociology, it is particularly interesting how the
concept of non-formal education coincides meaningfully with that of socialisation.
“Pedagogisation” – the making of an issue into a subject of pedagogical and didactic
interest – opens up the field for the development of this subject by educational and
teaching institutions. We can observe here a flourishing of branches and professions
connected with education and its soft version – learning how to learn: trainer, mentor,
coach, consultant, tutor.
Another aspect of educationalisation, which is somewhat opposite to that described
above, is the process of making formal education responsible for the emergence of
2
For more about European Qualification Frameworks see: https://www.cedefop.europa.eu/en/
events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf.
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numerous social problems. The problem of unemployment can be a prime example
here. What is an effect of the functioning of mechanisms in the field of the world of
work and economy is problematicised as an effect of a completely different sphere of
activity. To put it a little metaphorically, the economy blames education for the mismatch
between employees and the labour market. It is an effect of the widespread belief that
education is a function of the labour market. In fact, we could call this phenomenon
the appropriation of the field of education by the logic of the economy – many people
associate it with the spread of neoliberal ideology.
The last aspect of educationalisation I would like to raise is the shaping of forms of
individuals’ activity in spheres so far not associated with formal education or schooling.
For instance, in communities where recruitment to schools is based on the address of
residence, the real estate market overlaps with the education market. Real estate agents
advertise the quality of the schools located in the locations of the housing they offer.
The quality of the school affects the perceived quality of the property. Education also
affects marriage patterns. As one’s position in the social class system is increasingly
dependent on educational achievements, the marital market becomes structured by
school education – couples match each other on the basis of educational attainment
(see Davies & Mehta 2013). In terms of bringing up children, research indicates that
more and more parents organise their children’s free time and the time spent by parents
with their children around activities related to competition in the field of formal educa
tion – through various forms of talent development: dance, sport, language learning.
Thus, we are dealing here with an invasion of the school sphere into the private sphere
of the family. Education becomes a task for parents (Ball 2003). The discourse of com
mitted parenthood means tasks for fathers and mothers to take care of the proper
selection of children’s educational activities. It is both a conscious choice of school
and a willingness to engage in children’s school life, but it is also an issue of compul
sion to combine children’s leisure time with developmental activities. What used to be
a sphere of spontaneous activity in peer groups is now becoming an object of parental
responsibility. This in itself gives rise to further educational needs – confused parents
seek training on how to support their children’s development...

Conclusion
The aim of this text was to draw attention to a number of dimensions of social and
cultural change caused by the expansion of formal education. All of this is observed
in the paradoxical context of the criticism of the school as an institution – supposedly
not fitting the logic of the modern world because it was invented a long time ago under
completely different economic, social and cultural circumstances. All over the world,
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ideas of alternative education and new ways of learning, new forms, emergent teach
ing methods, techniques, tools using modern communication technologies appear.
Interestingly, however, nobody denies the need for education (see Gutiérrez-Esteban
& Mikiewicz 2013). This ‘demand for education’ itself is an expression of the educa
tionalisation syndrome – today we cannot think of a society without the institution of
formal education, and that which is informal ends up being translated into the language
of formal education – if only by promoting mechanisms of formal confirmation of
qualifications through such solutions as European Qualification Frameworks.
One of the effects of such an understanding of education is a change in the logic
of educational policy. The term “educational policy” ceases to be associated only with
the sphere of formal education up to secondary school level or the sphere of higher
education, but it begins to refer to spheres and stages of life so far associated rather
with social policy (social work) or economic policy. The medium of this “expansion”
is the concept of life-long learning, which symbolically “authorises” educational policy
makers to enter the fields reserved for marketing and human resource management
specialists or employees of labour market institutions. In Poland, this is done through
system solutions, e.g. the Integrated Skills Strategy 2030, indicated at the beginning of
this paper. The key institution responsible for creating strategies for the development
and use of skills is the Ministry of National Education, which should be considered as
a symbolic indication of the meaning of an “educational” dimension of economic and
social life. The Minister of National Education is also the coordinator of the Integrated
Qualification System. One can have the impression that educational policy is becoming
a key public policy and education is becoming the main value that organises contem
porary societies.
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abstract: In the last decades, Estonian Liberal Adult Education (LAE) has been supported by the
Nordic-Baltic cooperation in adult education. Relying on a strong professional network, cooperation
would have been impossible without inputs from practitioners of Estonian LAE. From their perspec
tive, what is at the core of the phenomenon of Estonian LAE? This paper is based on the findings from
explanatory single case study and discusses the meanings that LAE practitioners attribute to their
experiences with the Nordic-Baltic cooperation. The paper shows how the meanings developed over
the period of post-USSR, pre-EU independence during 1991-2004. Parsons’ model of social change
was used to frame the period as moving the LAE system from one state of equilibrium to another.
Focusing on the change in the meanings, empirical data was collected using two retrospective focus
group interviews with 14 LAE practitioners and explored a variety of sources of secondary data from
the time. Thematic and ethnographic content analysis methods were applied for data analysis, and
results were presented in a case story. It appeared from the findings that three periods of apprentice,
transformation and equality were distinguished. The temporal dimension of the phenomenon was
further expressed in the metaphors, such as starter, sowing the seeds and sprouting. The new equi
librium found by 2004 was described as time for recognition of the main values; self-development;
equal international cooperation and joint ventures; learning how to share experience. The practitioners
experienced confidence and trust as main resources Estonian LAE used for Nordic-Baltic cooperation
in adult education.
Keywords: Estonian liberal adult education, Nordic-Baltic cooperation, socio-cultural phenomenon,
experiences and meanings, case study.
abstrakt: W ostatnich dziesięcioleciach Estońska Liberalna Edukacja Dorosłych (LAE) otrzymywała
wsparcie w ramach współpracy nordycko-bałtyckiej w obszarze edukacji dorosłych. Współpraca,
oparta na prężnej sieci zawodowej, byłaby niemożliwa bez wkładu ze strony praktyków estońskiej
LAE. Co z ich perspektywy leży u podstaw zjawiska, jakim jest estońska LAE? Niniejszy artykuł
odnosi się do wyników studium przypadku i omawia znaczenia, jakie praktycy LAE przypisują
swoim doświadczeniom współpracy nordycko-bałtyckiej. Artykuł ukazuje, w jaki sposób znaczenia
te kształtowały się w okresie niepodległości po upadku ZSRR i przed członkostwem w UE, w latach
1991-2004. W celu ujęcia tego okresu jako przejścia systemu LAE z jednego stanu równowagi do
drugiego wykorzystany został model zmiany społecznej Parsonsa. Koncentrując się na zmianie
znaczeń, zebrano dane empiryczne za pomocą dwóch retrospektywnych zogniskowanych wywia
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dów grupowych przeprowadzonych z 14 praktykami LAE oraz w drodze analizy danych zastanych
z różnorodnych źródeł z owego okresu. W analizie danych posłużono się metodami tematycznej
i etnograficznej analizy treści, a wyniki przedstawiono w ramach historii przypadku. Na podstawie
wyników zostały wyróżnione trzy okresy: okres praktykanta, transformacji i równości. Czasowy wy
miar zjawiska został dodatkowo przedstawiony w metaforach, takich jak początkujący, zasianie ziarna
i kiełkowanie. Nowy stan równowagi, uzyskany do 2004 roku, został opisany jako czas na rozpoznanie
podstawowych wartości, samorozwój, równa współpraca międzynarodowa i wspólne przedsięwzięcia,
uczenie się dzielenia się doświadczeniem. Praktycy doświadczyli pewności siebie i zaufania jako głów
nych zasobów, wykorzystywanych przez estońską LAE w ramach współpracy nordycko-bałtyckiej
w zakresie edukacji dorosłych.
Słowa kluczowe: estońska liberalna edukacja dorosłych, współpraca nordycko-bałtycka, zjawisko
społeczno-kulturowe, doświadczenia i znaczenia, studium przypadku.

Introduction
Nordic-Baltic cooperation in adult education was established in 1991 and it was
a developmental process that promoted the basic values of Nordic Adult Education.
The aims of Nordic adult education – supporting individual growth, inspiring culture
of democracy, transmitting cultural traditions and integrating these into Estonian
Liberal Adult Education (LAE) activities, relying on dialogue, equality, voluntariness,
responsibility, and valuing education for life – were the main values of the Nordic-Baltic
cooperation in early post-Soviet period (Ibrus 2005, pp. 38-39).
In 1992, the Nordic countries and the three Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania)
signed a regional cooperation agreement for the purpose of regular dialogue and
cooperation in a variety of fields, including adult education. The main goals of this
cooperation were to support democratic developments as well as the development of
adult education in the Baltic States, including Estonia. Nordic-Baltic cooperation in
adult education is based on a strong professional network in adult education which has
not been possible without inputs from practitioners of Estonian LAE. Nordic-Baltic
cooperation in the 1990s has been seen as enabling the LAE community to translate
the Nordic experience into a local context (Åberg 2008).
This paper is based on findings from the research project “Nordic-Baltic coopera
tion in adult education: experiences and stories’’ (2014-2018). There were two stages in
this research. The first stage (2014-2016) focused on research questions related to the
professional identity and experience of two generations of Estonian adult educators,
who were actively involved in Baltic-Nordic cooperation (Jõgi & Karu 2018). The second
stage focused on the analysis of the experiences of the practitioners of LAE (2016-2018).
Our aim in this paper is to analyse the changing meanings of Nordic-Baltic cooperation
for Estonian LAE. We discuss three research questions from the second stage of the
research: how do Estonian LAE practitioners experience Nordic-Baltic cooperation in
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adult education? What did this cooperation mean for Estonian LAE practitioners and
how did these meanings change over time?
Below we provide contextual and theoretical background of the research, give an
overview of the methodological design of the study, and present our findings as the case
story of Estonian LAE. To conclude, we then discuss the empirical findings, highlight
ing the changing meanings of Nordic-Baltic cooperation.

Liberal Adult Education in Estonia: contextual background
Estonia has been involved in a constant process of renewing its strategies and legal
framework related to education since the late 1980s, but an analytical approach to edu
cational policies seems not to have taken much hold1. More specific research is available
on adult education in general including studies on teaching and learning practices and
the participation of adults in non-formal and formal educational settings (Roosmaa
& Saar 2012; Saar et al. 2013; Saar et al. 2014a, b; Roosmaa & Aavik 2016). There were
some mixed methodology research projects also on LAE carried out based on a case
study approach (Jääger et al. 2011), with a focus on adult learners, their motivation and
attitudes to learning in LAE (Jääger 2001; Valgmaa et al. 2002) and on participation in
adult training courses in social-demographic and non-formal learning contexts (Jääger
et al. 2011). The focus on LAE as a system has overall been rare.
In Estonian policy documents, the term non-formal education is sometimes referred
to as part of the larger education system and sometimes as a system in itself (Karu et al.
2019). For example, Reet Valgmaa and Erle Nõmm (2008) explained that for Estonian
society LAE, and especially its cultural aspect, carries an important function of civil
society – counterbalancing the other functions of economic order, political develop
ments and dominant social patterns. Eesmaa (2003) distinguishes between the political,
social, economic and cultural aspects of LAE itself, laying out the shared basic values
of the LAE community. Attempting to explain factors that have had an impact on the
development of the field, Tallin (2005) suggests that Estonian LAE could be understood
as a social community, owing its success to educated and enthusiastic educators, an
efficient cooperation network that reaches to other European countries, and the spirit
of cooperation that relies on mutual trust based on shared basic values.
LAE can be seen as an inherently Nordic cultural feature which relies on the premise
of wide social support, originating in the philosophy of Frederik Grundtvig whereby
1
As exceptions, see, for example, Aava 2009 on neo-liberalisation of discourse in school cur
ricula; Ümarik, 2015 on reforms in vocational education; Saar and Mõttus 2013; Saar and Roosalu
2017 on post-soviet developments in Estonian higher education; Aavik and Marling 2017 on neo
‑liberalisation in universities.
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any individual is entitled to learn and participate in social decision-making processes
(Gustavsson 2000; see also discussion in Maliszewski 2008). The concept of LAE refers to
a variety of historically changing and transforming forms of social practice (Kantasalmi
2001, p. 7). Instead of seeing the Estonian LAE as catching-up to other countries, Kulbok
‑Lattik (2015) sees that initiatives of civil society activities with educating aims already
contributed to the formation of a successful Estonian nation–building (1860-1918).
When Estonian western modernity was replaced by Soviet modernity (1940-91), the
greatest change in Estonian society was the suppression of the bottom-up initiative
(Kulbok-Lattik 2015). It has even been suggested that the unique Estonian system of
adult education could at least partly be responsible for the fact that Estonia was able
to maintain its rapid development even during the Soviet period, and that Estonian
people could retain their psychological stability, self-assurance and culture despite
severe ideological pressure (Märja 2000). By the end of 1980s, Estonian adult educa
tion had been developed into an effective system, and the responsibility for educating
the adult population was borne by the state but with the changes of 1990s it was left to
be regulated by the market, resulting in a high inequality in regards to accessing adult
learning (Märja 2000, p. 303). Some authors have gone further, claiming that not only
did the inequality in access to adult education characterise the post-Soviet period of
Estonian history, but that it is possible and indeed useful to discuss post-Soviet de
‑development of human capital (Saar et al. 2013).
The period of 1991-2004 brought a number of changes in the social and political
arena of the EU, including in the field of lifelong learning and adult education (Saar
et al. 2013b). Amid the neo-liberal context in post-socialist Estonia, lifelong learning
became first and foremost construed as contributing to national human capital and
thus to economic growth (Aava 2009, Karu et al. 2019). Access to adult education was
unequal and favoured those with greater cultural and economic resources (Ginter
& Stevick 2007; Saar et al. 2013; Saar et al. 2014a, b). Still, the Estonian LAE was in
a unique situation: there was a specific tradition of work-related formal adult education,
in parallel with the long heritage of cultural LAE reinventing itself in the new context.
Attempts at the periodisation of Estonian adult education (Jõgi 2012) distinguish
1991-2003, 2004-2010 and 2011 onwards, suggesting that the role of international
cooperation was most important during 1991-2004, when the field of Estonian adult
education was in the process of institutionalisation. By 2004, diverse adult learning
opportunities had been established, and thus during the next period 2004-2010 only
the refinement of national strategies and policies was carried out. As Estonia was now
a member of the EU, most international cooperation was channelled into this framework,
so the role of bilateral or regional cooperation decreased. The focus of this paper is on
the period of 1991-2004, even though some analyses of post-Soviet developments in
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Estonian education set the start of the processes to earlier times (Tomusk 2004, Saar
& Roosalu 2017), and developments in LAE started before 1991. Nordic-Baltic coop
eration in adult education during these years (see discussion in Jõgi et al. 2018) was
part of international cooperation in the field of adult education that has remained an
important tool for Estonia and across Europe2. At the start of the 1990s, Estonia was
a classical transition society characterised by a mimetical attitude to western examples
(Lauristin 2012, p. 13). It has been claimed earlier (Jüriado 2002) that as a result of
Nordic-Baltic cooperation in adult education during the period 1991-2004, significant
structural and social changes took place, as well as, changes in understanding of what
LAE means. Nordic-Baltic cooperation in adult education gave numerous opportunities
for cooperation and learning, helped to understand the meanings of liberal education,
gave experience, wisdom and changed the way of thinking (Jüriado 2002, p. 15). The
mid-90s saw the evolvement of the understanding of liberal adult education as a general
cultural education and phenomenon. Historical events also played an important role as
it was clear that liberal adult education was not a new phenomenon for Estonia, and all
this had already happened in 1920s-30s. In the mid-2000s, the notion and meaning of
liberal education became more instrumental and was defined as an open and flexible
system of life-long learning which offered the widest range of training possible in order
to support the individual’s self-development, coping and being a citizen, as well as, to
help preserve the culturally independent existence of a community (Valgmaa et al. 2002).

Nordic-baltic cooperation in the context of liberal adult education
Understanding the changing meanings of Nordic-Baltic cooperation has to take in to
account the historical periodisation of Estonian LAE (see Jõgi 2012), where 1991-2003
was the period when the field was in the process of institutionalisation.
We will look at LAE as a system in itself, and we turn to the structural functionalist
AGIL model by sociologist Talcott Parsons (1970) to explore the change in LAE: we
assume that in 1991, the previous equilibrium was lost, and by 2004, a new equilibrium
had been found. Talcott Parsons explains that all social systems tend to search for some
state of equilibrium, or else they would not be able to maintain themselves. The state
of equilibrium depends on the balance of the four core functions (AGIL-functions),
that are prerequisites for any social system. Although culture, or meaning and value
systems, is just one of these four and thus would not solely determine the social system,
2
An up-to-date list with a variety of cooperation tools, including an overview of bilateral agree
ments in the field, is collected and presented in the Eurydice database, see https://eacea.ec.europa.
eu/national-policies/eurydice/content/other-dimensions-internationalisation-adult-education-andtraining-20_en.
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it would necessarily define it. We are thus interested in the way that culture manifested
itself through meaning systems in the case of LAE during the transformative times.
We maintain here that during the times of turbulent social transformations a new
equilibrium has to be sought. We claim that this applies to LAE in Estonia during the
years 1991-2004, when LAE shifted from the pre-independence state of equilibrium,
through the turbulent social transformations to new equilibrium in 2004, when social
stability was assumed by and in EU-membership.
During this process of finding a new state of equilibrium for Estonian LAE, Nordic
‑Baltic cooperation was one of the social responses to the state of normlessness (Merton
1938). On the one hand, the transformations in socialist Estonia started largely on the
background of civil activism and established alternative democratic civil society more
widely, which all had happened before 1991 (Nørgaard 1992). On the other hand,
there was of course a fear that post-socialist countries would lack the trust necessary
for developing well-functioning institutions for market democracies (Kornai et al.
2004). It has been suggested that the main aim of the bilateral Nordic-Baltic coopera
tion might have even been to prepare the Baltic countries for their EU membership
(Bergman 2006). Bergman (2006), discussing the Nordic states’ long-time commitment
to a distinctly social-democratic set of internationalist values and the fact that demise
of communism in their adjacent region provided an excellent opportunity to seek new
forms of cooperation with their Baltic neighbours, coined the term ‘adjacent interna
tionalisation’ to mark the visible Baltic dimension in the Nordic internationalism. She
explains that while Nordic states joined their efforts to prepare the Baltic states for EU
membership, the adjacent internationalism also gave rise to an emergent Nordic-Baltic
sphere of community, contributing to the re-invigoration of the normative dimen
sions of inter-Nordic cooperation as well as Nordic internationalism more generally.
However, it is this clear assumption of one-directional learning – analysing the specific
field of adult education one author even dubs it (Åberg 2008, p. 12) as dissemination
or spread – enables suggestions that the main mechanisms that explain such spread
of ideas can be understood as diffusion, socialisation, and translation. This witnesses
the tendency of mistakenly construing what they call cooperation to be in fact a onedirectional power relationship – even if ‘some degree of reciprocity can exist’, as in ‘an
open-minded donor or transmitter can gain valuable knowledge and experience from
the cooperation’ (Åberg 2008, p. 16). Even if interests of the Nordic partners are secured
with the spread of their values, there is also a different aspect in their gains. Not entirely
irrelevant in the whole process was the fact that Nordic governments did dedicate
funds for the civil society organisations from their countries to carry out projects in
the Baltic states in the field of LAE – relatively large sums for Estonian dimensions at
the time – that at least in some occasions are known not to have reached the targeted
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beneficiaries (Märja 2000) but always secured that the costs of the entities involved
were fully covered. Thus, the investment of time, knowhow and efforts did not mean
massive material investments for the individual donor communities but promised at
least identity gains from the meaningful roles within the international cooperation
project –for the ones that were not that open-minded (see Åberg 2008, p. 16).
Our current paper attempts to pay closer attention to the way Nordic-Baltic coopera
tion experiences within the field of adult education were understood and conceptual
ised by the Estonian LAE community. There is some recent conceptualisation on this
cooperation based on adult educators’ experiences (Jõgi & Karu 2018), showing how
the individual experiences influenced Estonian adult educators’ professional identity,
which maintains the social values associated with the Nordic educational paradigm,
such as trust, freedom, equality, but also seeing adult educators as the agents of culture.
In the case of Lithuania, researchers show (Tereseviciene et al. 2018) that cooperation
was never a direct transfer of a Nordic model, but served as inspiration with its success
related to the civic responsibility and active participation growing out of the bottomup approaches of group work, cooperation, discussions and learning circles inherent
in the Nordic tradition of adult education. Latvian adult educators developed their
system of adult education as a result of the cooperation with its Nordic partners, and
it has been claimed that while the cooperation started as ‘donorship’ from the Nordic
side, it grew into ‘partnership’ between equals (Carlsen & Maslo 2018). We are unaware
of similar analyses of the role of cooperation for Estonian LAE. In-depth research of
the cooperation between Swedish and Estonian liberal adult education organisations
(Åberg 2008) serves both as a good description of the Estonian LAE community as
well as an analysis of the cooperation. It shows how the emergence of Estonian LAE
resulted in a process of internal learning and socialisation, at the same time being a pro
cess of continuous translation, in which actors discussed, re-thought, reorganised and
changed the organisational forms, activities and approaches, creating new aims for this
new context (Åberg 2008). This indeed does lend itself to assume similarities with the
Lithuanian experience (Tereseviciene et al. 2018), whereby the Nordic model was an
inspiration, on the basis of which new features were included in the local context. The
discussion of the role the experience of such a cooperation played for Estonian adult
educators (Jõgi & Karu 2018) shows how the Nordic value of equality appears in the
professional identity of adult educators. However, whether the association to equality
is indeed a resultf the cooperation, as discussed in the case of Latvia, remains unclear.
Thus, we set out to explore the meanings that Estonian LAE practitioners attributed
to the Nordic-Baltic cooperation experience, focusing on the change over time to un
derstand the process of reaching a new equilibrium of the meaning.
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Research design, data collection and sample
Our study is based on a social-constructivist approach, emphasising the following:
• the importance of interactions between agents, contexts and contextual factors;
• meaningful reality is socially constructed (Crotty 1998, as cited in Patton 2002,
p. 97);
• phenomena can be understood within a concrete context and cannot be generalised
into another (Patton 2002, p. 98).
Explanatory single case study design (Yin 2003) is used in order to construct the case
story of LAE which can be understood as a social-cultural phenomenon in its specific
context. This allows the researcher to gain insights into the causes of the phenomenon
under investigation, including the relationship between causes and outcomes (Baxter
& Jack 2008). The case research is always a complicated and demanding process con
sisting of several steps (Alvesson & Sköldberg 2000, p. 281) – collection of case data,
exploring conceptual and contextual frames and the complexity of the secondary data
from multiple sources, analysing and reducing data in the case studied. This study was
conducted in three stages: 1) gathering empirical data; 2) data analysis; 3) constructing
the case of LAE in the context of Nordic-Baltic cooperation in adult education.
Empirical data was collected in two ways: collecting and selecting secondary data
from multiple documentary sources about Estonian LAE to contextualise the Nordic
‑Baltic cooperation in adult education; and conducting two focus-group interviews with
LAE practitioners with the experience of this cooperation. The combination of data
was chosen given the lack of published information about the cooperation; a similar
strategy was used when Latvian experiences of Nordic-Baltic cooperation was explored
(Carlsen & Maslo 2018).
The selection of documentary sources with the secondary data included published
and unpublished materials from the dedicated thematic library from the Estonian
Non-Formal Adult Education Association (ENAEA), representing the years 1991 to
2004. The final sample consists of 16 sources of secondary data (SD1-SD16). By type
of publication these ranged from the ENAEA annual reports from 1992-2011 (un
published), summary reports of the cooperation projects (unpublished), a collection
of papers by practitioners (published), monographs on the history of ENAEA and its
cultural cooperation projects (published), annual activity reports by Open Education
Council (Avatud Hariduse Liit) (published) from 1991, 1994 and 1996, and review
reports from the period 1984-2004 (unpublished).
The available documents were not able to provide a full picture, nor offer analytical
insight into the events of the times, and to understand these in their context, it was

Understanding Estonian liberal adult education in the context of Nordic-Baltic cooperation…

29

decided to collect additional insight from the LAE practitioners. Thus, focus group
interviews were conducted with a purposefully selected sample (Teddlie & Yu 2007,
p. 77), using a criterion-based selection sampling strategy (Merriam 2009, p. 78).
A criterion-based sample allows the possibility to collect empirical components from
different perspectives (Patton 2002, p. 238). For the purpose of our research, the sam
ple group was formed by inviting Estonian LAE practitioners. The final sample group
consisted of 14 practitioners and educators of LAE, who 1) had participated in different
courses, study trips and projects for practitioners and adult educators in Nordic countries
between 1991-2004; 2) at the time of the interview were working in the field of LAE
as course or project leaders; 3) had been the long–term members of ENAEA; 4) at the
time of the interview were NGO leaders in the field of LAE. We conducted two focus
groups: focus group 1 – eight participants, all women, born between 1950-1960 and
focus group 2 – six participants, four women and two men, born between 1955-1968.
For the focus group we applied the less-structured approach, which is useful for
exploratory research (Morgan 1997, p. 12), and a social-constructivist perspective
whereby a focus group interview is seen as a dynamic social process where it is important
to create an open and confidential situation for communication (Farnsworth & Boon
2010). The main themes for focus group interviews were Nordic-Baltic cooperation in
adult education, its impact on development of Estonian LAE and experiences of practi
tioners relating to this cooperation.
The research questions guided the construction of schedule for the focus group
(Krueger & Casey 2009) and targeted open-ended questions (Wilkinson 2004, p. 177).
During the analysis phase of the first focus group interview, further questions arose
and therefore the second focus group interview was organised, dedicated more closely
to the discussion of the meanings of the Nordic-Baltic cooperation on Estonian LAE.
The focus groups with LAE practitioners were designed to gather their retrospective
experience in the past while the interviews aimed to reflect the meanings that they give
to the Nordic-Baltic cooperation in LAE in hindsight, from the awareness of all the
developments since. The time difference between the events in question, 1991-2004,
and the data collection carried out in 2016 was a necessary and sufficient distance to
look back from.
All participants were informed about the purpose and content of the research and
the aim of the focus group interview. Both focus group interviews, with the session
duration ranging from 1.5 to 2 hours, took place in a venue familiar to participants.
Interviews were recorded and transcribed after the sessions and then analysed by two
researchers.
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Data analysis
Data analysis was carried out in three stages using ethnographic content analysis (ECA)
for secondary data, and thematic content analysis (TCA) for empirical material from
focus group interviews. Due to the complexity of the secondary data sources ECA was
used in the first stage of the analysis process for the selection and reduction of gathered
empirical material (Wilkinson 2004). The aim of using ECA was to discover, define
and understand the context of LAE and present contextual illustrations of research
phenomena (Wilkinson 2004, p. 183). The analytical process of ECA included the fol
lowing steps: 1) selection and collection of secondary data from 16 sources, identification
of the data for the analysis; 2) data preparation for inductive analysis; 3) selection of
thematic issues on research phenomena; 3) open coding and categorisation; 4) prepara
tion of structured protocols and memos for writing the case (Wilkinson 2004). As the
result of the analysis memos were written and relevant questions for the focus group
interviews formulated.
Empirical data analysis based on focus group interview transcriptions was carried
out using thematic content analysis (TCA) (Wilkinson 2004). TCA was used to identify
themes from both focus group interviews. The analysis included five steps (Saldana
2009, p. 13; Wilkinson 2004, p. 183): 1) the data from transcriptions was prepared for
inductive and holistic analysis and read carefully; 2) the units of analysis were explored
as segments for open coding; 3) the units provided the basis for a coding system and
axial coding was used; 4) initial codes were generated; 5) thematic codes were applied
and analysed horizontally across all empirical materials and interview questions from
the focus groups. The coding process was based on coding strategy, suggested for focus
group data by Morgan (1997, as cited in Wilkinson 2004, p. 183): noting whether each
group discussion contains a given code; noting whether each participant mentions
a given code; noting all mentions of a given code across two groups and participants.
With the results from TCA, a comprehensive overview with illustrative quotations was
produced (Wilkinson 2004, p. 182).
In the next stage, the findings of the TCA were systematised as a list of meanings
that were attributed to the Nordic-Baltic cooperation for LAE. In the final stage of data
analysis, the main findings from TCA were integrated with the findings from ECA.
The results were then presented as a case story that combines the two, with empirical
illustration from the focus groups (FG1, FG2) and from the secondary data sources
(SD1 – SD16) highlighting the meaningful illustrations emerging from the findings.
Based on the analysis, the story contains elements of narrative: time and social context,
time and events, people, time and experience (Baxter & Jack 2008). Flyvbjerg sug
gests avoiding linking the case with theories and advises to relate the case to broader
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philosophical positions (Flyvbjerg 2006, p. 238). We focused in this study on the emic
perspective (Harris 1976): on the experience, meanings, perceptions and values of the
people involved in our research. Due to the limited volume of the paper, we recount
the shortened version of the case story without personal experiences and stories of the
research participants. The complexity of analysing and presenting such data is reported
by many researchers (Withnall 2006, p. 36; Wilkinson 2006, p. 182; McAlpine 2016).
Below we present the case story in four parts: pre-history of LAE; apprentice period
(1991-1995); transformation period (1996-2000); period of equality 2001-2004, and
then discuss the main results.

Estonian liberal adult education and nordic-baltic cooperation:
the case story
The main characteristic traits of Estonian LAE include: long historical processes with
periods of socio-cultural interruptions; maintaining local cultural identity, traditions
and sustainability; using elements of folk culture in education by LAE practitioners;
holistic understanding of individual development and learning; and integrating Nordic
educational traditions and values into LAE activities (SD9; SD2; SD5).
Pre-history of LAE in Estonia demonstrates that during the first period of Estonia’s
independence (1918-1940) liberal adult education was one of the most significant phe
nomena of popular culture, aimed at developing adult education and people’s spirits,
as well as, at rearing morality. In 1918-1940, Estonian liberal education supported and
inspired national self-awareness and the quest for independence and identity (SD6) and
relied on historic experience, definite national identity (SD6). Education and culture
associations played a major part in the development of liberal education. There was
cooperation with and support from the Nordic countries with liberal educators from
Denmark, Sweden and Finland sharing their experience. The 1990s were years of learning
and adapting to social, political and economic changes in Estonian society, so decision
makers and educators dealing with liberal education had to learn and adapt as well.
The apprentice period (1991-1995) is characterised by learning from Nordic tradi
tions of liberal education on the level of ‘giving and taking’ (SD3), the best metaphor to
describe the period would be ‘sprouting the seeds’ (FG 2). This period can be considered
the start of the ‘re-awakening’ of liberal education when Nordic-Baltic cooperation in
adult education began, influencing significant developments, values and activities of
Estonia’s adult education, including liberal adult education in particular, at the same
time affecting the formation of the network of liberal education training centres.
The first years of Estonian-Nordic cooperation in liberal education were character
ised by the wish to follow Nordic adult education models, a readiness to accept Nordic

32

Larissa Jõgi, Triin Roosalu

educational values with the focus on personality development. The documents on
educational policy used the phrase ‘Nordic model’ (SD1). In 1993 the Association of
Liberal Education Teachers was founded and in 1994 the Estonian Liberal Education
Association was restored, as an outcome of the cooperation with Nordic countries.
The most significant part of Nordic adult education is folkeoplysning (popular edu
cation) with the education activity targeted at the independent, responsible person,
ready for dialogue. This idea is the basis for Nordic adult education and the origin of
the example taken by Estonian liberal education (SD8).
Nordic – Baltic cooperation and relations with people showed how we developed, they did not
teach anything, but, despite that, we were learning. We learned, made choices, putting them into
our cultural context (FG2).

During the apprentice period, an institutional basis for adult education was created
in Estonia with the support of Nordic countries.
We created a network for democratic participation and took over the Nordic ideas of popular
education – free, voluntary and inclusive. And we are grateful to Nordic countries for the coopera
tion, they helped effectively, giving us “a hook”, not a fish (FG1).

The transformation period (1996-2000) was a time of fundamental changes and
processes in Estonian society: the decentralisation of life and the transition to a liberal
market economy. Changes on all educational levels – all of which caused an even greater
need for cooperation with and learning from Nordic traditions, creating preconditions
for co-learning and cooperation. Common cooperation projects and activities were
initiated as the result of the integration of values and traditions of Nordic liberal edu
cation. The period witnessed a growth in the number of Estonian Non-Formal Adult
Education Association members.
In the mid-90s the whole ‘intuitive wisdom’ influenced us so much that we felt that we had
had all this before. All developments were based on the activities of NGOs, societies, folk houses,
libraries, and their cooperation brought the opportunities of liberal education closer to people (FG2).

Liberal education of the time was mainly headed by NGOs. It was a time of learning
and developing’ (FG1). The essence of the period may be expressed as cooperation and
learning, the metaphor being ‘sowing the seeds’ (FG1).
Participation in Nordic cooperation projects was a great opportunity and a great experience.
At the same time I discovered and got to know the roots of liberal education. In what way we are
similar to Nordic countries and in what aspects we differ (FG2).

The period of equality 2001-2004 is connected with Estonia’s integration into the
European Union.
This time had a fundamental meaning for the development of adult education as it laid the
foundation for the training of educators working in the area of adult and liberal education (FG1).
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Similar preconditions had evolved for cooperation, so this period was characterised
by equal cooperation and cooperation between evenly matched partners. The metaphor
for this period might be sprouting (FG2). During this period the Estonian Non-Formal
Adult Education Association, having achieved the position of an equal partner in rela
tions with the public sector, participated in educational policy creation. There was active
cooperation with Baltic countries’ umbrella organisations: the Latvian Adult Education
Association and the Lithuanian Adult Education Association. The Estonian Non-Formal
Adult Education Association became a member of EAEA and continued cooperation
within the Nordic network for adult learners. In this period, the training of managers
and educators of liberal education centres actively dealt with developing the foundation
for the training of educators working in the field of adult and liberal education (FG 1).
We consider it important that a teacher in liberal education is the carrier of culture who sets
the example by their style of being and living. Cultural continuity is significant for a culture
‑carrier (SD7).

By the 2000s, liberal education in Estonia had evolved in accordance with the
Nordic liberal education model. However, its manifestations are peculiar, most closely
following Swedish liberal education. Though liberal education is dominated by the
instrumental function, it manifests the distinctive features of Nordic liberal education,
including attitudes, which value the social and cultural function of liberal education
i.e. social dialogue.
One has to employ resources to help people discover and understand on their own that they
are the value, that they can speak themselves and do a lot of cooperation. Positiveness and care,
dialogue and listening, these are important (FG1).

Yet social and cultural functions largely remain unintegrated, the cooperation be
tween liberal education training centres and local governments is still not determined
and little coordinated. Liberal education activities do not expand any more, mainly
because of insufficiency of financial resources and state support (SD8; SD4). However,
the main features of the ‘values’ model of liberal education training remain.

Discussion of main findings
As we aimed to explore how the meaning of Nordic-Baltic cooperation for Estonian
LAE changed over time, as seen by the LAE community, it is important to grasp the
chronology of Estonian LAE in the context of meanings and periods of Nordic-Baltic
cooperation. When analysing the results the thematic codes were structured as mean
ings of experiences of practitioners under the three periods, with the following main
and specific meanings given to Nordic-Baltic cooperation in LAE: 1) apprentice period
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Table 1. M
 eanings attributed to the Nordic-Baltic cooperation in the field of Estonian Liberal
Adult Education across three periods during 1991-2004
Main meanings
and related metaphors
Apprentice period Time of new beginning,
1991-1995
new knowledge and ex
periences:
‘new door’, ‘starter’
Period

Transformation
period
1996-2000

Time for changes, discov
ering, learning and coop
eration and new identity:
‘new roof ’,
‘sowing the seeds’

Period of equality
2001-2004

Time of common ideas,
exchange of experience
and equal cooperation:
‘another world’,
‘sprouting’,
‘wisdom’

Specific meaning:
empirical illustrations
New beginning for Estonian LAE; an optimistic,
interesting and positive time; the time of new
knowledge.
Time for a new experience in learning and educa
tion.
Time with and for many changes, opportunities
and actions; time with right people; time of great
learning and discovering; self-recognition and self
‑realisation time; learning how to learn and how to
cooperate; good network and knowledge.
Time of recognising that the Nordic cooperation
impacts on the identity of Estonian Liberal Adult
Education.
Time of recognition of the main values; time for
self-development; time for equal international
cooperation and joint ventures; time to learn how
to share experience.
Time of confidence and trust as main resources for
cooperation.

Source: authors’ own elaboration.

1991-1995; 2) transformation period 1996-2000; 3) period of equality 2001-2004
(Table 1).
The apprentice period (1991-1995) was experienced by practitioners as a time of
new beginning, new knowledge and experiences. It was explained with metaphors such
as ‘a trigger’, ‘a new door’, illustrating the time with the new experience and learning.
Transformation period (1996-2000) was experienced as a time for changes, discover
ing, learning and cooperation. It was the time of recognising the Nordic cooperation
impact on the identity of Estonian LAE, best explained with metaphors of ‘sowing the
seeds’ and ‘new roof ’. The period of equality (2001-2004) was a time of common ideas,
an exchange of experience and equal cooperation, metaphorically best expressed with
‘sprouting’ and ‘another world’. In the experiences of practitioners, it was time of wisdom,
with confidence and trust as the main resources for cooperation, and time for equal
international cooperation and joint venture.
Over the three periods, the specific features of development of LAE emerged
(Figure 1): new beginning, new knowledge and experiences; changes, discovering, learning
and cooperation; common ideas, exchange of experience and equal cooperation are the
main meanings of the phenomenon of LAE in the context of Nordic-Baltic cooperation
in adult education over the period 1991-2004.

1991-1995

Time with
and for changes
and discovering,
learning
and cooperation

1996-2000

Equal cooperation

Time of new
beginning
and new
experiences
in learning
and education

Changes

New beginning
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Time of
confidence,
trust and
recognition
of values

2001-2004

Figure 1. Changing meanings of the Nordic-Baltic cooperation in adult education for LAE
Source: authors’ own elaboration.

LAE had indeed found its new equilibrium (Parsons 1970) by 2004 that could be
described as having found common ideas and reached the phase of exchange of experi
ence and equal cooperation, the process involved moving through the experiences of
new beginnings and times of changes.

Conclusion
As is shown in this paper the meanings retrospectively attributed to the Nordic-Baltic
cooperation for LAE changed across the period under consideration.
Our analysis focused on the lateral function of LAE that manifests itself in values
and norms, beliefs and ideologies. These were explored through the meanings that
participants attributed to Nordic-Baltic cooperation which form the phenomenon.
We claim that any attempts to understand the phenomenon of LAE needs to pay more
attention to the experience of the people involved in LAE. Their individual experience
is reflected in the meanings that they attribute to this, which becomes the core feature
of the phenomenon.
Our analysis revealed that the main components of the phenomenon were ex
pressed in temporal concepts, changing over the three distinct periods within the span
of 1991-2004: time of new beginnings; time for changes; time of common ideas and
equal exchange.
The most influential period of the Estonian LAE was the apprentice period
(1991-1995), when the members of Estonian LAE community were first exposed to
the new ideas and became open to the possibility that something like Nordic LAE could
be developed and maintained in Estonia. The cooperation worked as ‘a trigger’, creat
ing a community and joining members into pursuing the common quest of establish
ing, developing and protecting the values and principles of LAE. The transformation
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period (1996-2000) allowed the strengthening of the LAE community and continued
development, improvement and enlarging of what had been started earlier. Also, both
the individual and institutional learning processes that had started during the first
period of the cooperation needed time for the learning to happen, therefore, some of
the effects were only actualised later. Thus, the metaphor of ‘sowing the seeds’, resulted
in ‘sprouting’ only in the next period i.e. the period of equality (2001-2004), the time
of established cooperation and international networks.
The periodisation is in line with the socioeconomic development periods in Estonia
over this period, and the research results are generalised (only) in this particular social,
cultural and historical context. During this process, it was realised that LAE could
provide the alternative to those dominating ideas, both during the Soviet period as well
as early post-Soviet period of Estonian society. It is possible that without the external
legitimation and support that was experienced through Nordic-Baltic cooperation the
LAE culture would have changed, likely diminished, at the expense of the strengthen
ing of adult education’s economic or political role, in the wake of changing times that
turned the society to a neoliberal market economy.
Of course, case research is always a complicated and demanding process consisting
of several steps (Alvesson & Sköldberg 2000), and in this case, time should be under
stood as an actor in its own rights. The time required to understand the phenomenon
spans first over 15 years of the events in question (1991-2004), and additional temporal
distance was necessary for retrospective reflection, as the study participants took the
position of first-hand witness. The importance of time is also reflected in the temporal
concepts set in the core of the phenomenon. Thus, the case research we presented here
is our testimony to slow science.
We would also like to emphasise that the case study approach that includes the
triangulation of primary data from participants and secondary data from different
sources is the only way to approach the events from a distance. Inevitably, this has
several limitations such as the requirement to reduce the available data to reveal its
meaning and answer the research questions, but also the need to attempt to distinguish
subjectivity in secondary sources. Thus, beyond the interpretation we have provided,
based on these purposeful reductions of the data we carried out, we suggest the collected
case data would, in fact, enable further exploration and this might provide grounds
for additional interpretations.
The case story and contextual background of the study support the understanding
of the phenomenon itself, even if we are fully aware of the limitations of our study, such
as the narrowing effect of the shortened case story which can influence the integrity
and contextual coherence of the case and the phenomenon of LAE in Estonia. We thus
welcome any future studies that would consider the rich material for the analytical
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scrutiny it deserves. The study on LAE in its historical context, combining retrospec
tive data with the analysis of sources originating from that time, is an important step
in understanding how the changes take place to balance LAE, from one state of equi
librium to another, and in between.
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Introduction
Schools operate in contexts, coping with a variety of stakeholders, among which are
the Ministry of Education (MOE), teachers’ unions, parents, local municipalities and
the media; all of whom attempt to impose their power in order to influence school
practices. Factors like school size, socio-economic level, number of teachers, teachers’
age and tenure as well as even personal traits and personal background inevitably affect
school performance. School principals are expected to navigate their organisations and
lead them to success through change processes, following their state education policy.
The role of principals and their effect on school outcomes have been discussed in
depth in the field of educational administration and leadership in the last half a century.
In their comprehensive review of literature concerning successful school leadership,
Leithwood et al. (2008) found that almost all successful leaders perform a similar set
of leadership qualities and practices, viewing their role as central in helping improve
teachers’ performance. A decade later, Leithwood et al. (2019) gained new insights
about successful school leadership. Based on updated empirical literature, the authors
reiterated their claim about the set of practices used by successful leaders. Their re
vised claim mentions a larger number of effective practices used by leaders. Whereas
in 2008, Leithwood et al. discussed a small handful of personal traits that explained
a high proportion of the variation in leadership effectiveness, they now suggest the
concept of ‘personal leadership resources’, which encompasses a set of cognitive, social
and psychological resources. The researchers conclude that “school leadership matters
greatly in securing better organisational and learner outcomes” (p. 12). Murphy et al.
(2007) argue that the type of leadership seen in high performing schools is “leadership
for learning”. The authors conceptualise that leadership behaviors are influenced by
four factors: the previous experience of the leader, the knowledge base of the leader,
the leader’s personal traits he brings to the job and the set of values and beliefs that
help define a leader.
Bush (2016) emphasises the significant impact of leadership on school outcomes
and titles the reality school principals are now facing in England (and which is valid
in Israel too) ‘the paradox of simultaneous centralisation and decentralisation’. It ap
pears that school principals still have to juggle between education policies and their
implementation in their organisations which operate in different contexts that affect
their performance. Similarly, Hallinger (2018) illuminates the significance of school
leaders’ professional experience. As he puts it, updated literature in the field of edu
cational leadership and management should serve school principals as guidelines to
be integrated into their craft knowledge (Hallinger 2018, p. 19). This is to suggest that
existing research should be read with the understanding of the importance of practical
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knowledge. Nonetheless, to date, the gap between research and practice has not been
bridged. Thus, school principals who work in different contexts and cultures, struggle
to implement new educational policies.
Fullan (2009) discusses large-scale reforms that intend to change the systems as
a whole (p. 102) and contends that system reforms are now evident, gradually becom
ing professional, utilising the growing body of knowledge that already exists. Capacity
building is a theme that repeats itself as a key element predicting success or failure of
a system reform (Fullan 2009). The question is then, how and what builds school ca
pacity? Fullan contends that a key element determining the success of system reforms
is transparency about strategy and ascertaining that expected results must be clear at
all levels of the system: teacher leaders, principals, district administrators, and govern
ments (2009, p. 110).
The Pedagogical Flexibility Model in the Professional Development (PD) of teachers
is a job-embedded paradigm, which corresponds with the latest theories of PD and has
been administered as part of two large-scale state reforms that operate in Israel. This
paper will report on the implementation of this revised model of teachers’ in-service
PD by Israeli school principals in the context of two state reforms. It will reflect on
existing literature, official data and practical knowledge. It will argue that to date, in
the contexts in which Israeli school principals function, this promising model of PD
has not maximised its potential, for a variety of reasons to be discussed here-on.

The Education System in Israel
The Israeli education system is a public centralised system which is steered, financed
and controlled by the government, through the MOE (Oplatka 2016). The Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) (2015, p. 250) reports that the
expenditure on educational institutions in Israel as a percentage of gross domestic
product (GDP) is above the OECD average, with a higher share of private funding
than the OECD average. The 2016 education policy outlook of Israel reported that
compared to the OECD average of 36% the central government of Israel took 50% of
all decisions in lower secondary schools (Geva et al. 2016). Compared to the OECD
data, Israeli schools have less autonomy over resource allocation (Geva et al. 2016).
Arlestig et al. (2016) consider the Israeli school system among other educational
systems which demonstrate a clear national administrative and control structure, like
those of Austria, Germany, China, France and Switzerland. Bush (2003) adds that the
education system of Israel demonstrates the bureaucratic model of education, which
demands maximum efficiency.
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Schools in Israel are streamed in three main sectors. Official 2018 national data
published by the MOE indicate that 79.7% of schools (3,960) belong to the Jewish,
Hebrew speaking sector. Among the Jewish sector, there are sub-educational systems:
secular, religious and ultra-orthodox (Oplatka 2016). 15% of schools (744), belong
to the Arab, Arabic speaking sector, while about 15% of schools (267) belong to the
Druze, Bedouin and Cherkess communities, Arabic speaking minorities (MOE 2019).
All Israeli education sectors are structured similarly but differ from each other in terms
of cultural and religious orientation. All schools undergo the same reforms, matricula
tion exams, national core curriculum and labour relations (Oplatka 2016). Attending
the education system is legally compulsory in Israel starting from the age of five when
kids go to pre-school kindergarten to the age of eighteen when graduates finish upper
secondary studies.

National State Reforms in Israel:
Ofek Hadash and Oz La’tmura and a Model of PD
Two national reforms are now implemented in the education system in Israel. The
reforms titled “Ofek hadash” (New Horizon) and “Oz La’tmura” (Courage to Change)
have been promoted by the MOE in cooperation with teachers’ unions. The reforms
address the teachers’ workweek and pay. In addition, both reforms target teachers’
professional development and assessment, which are expected to be managed and
directed by the school principal under the direct supervision of the district authorities.
Ofek Hadash (2007) operates in primary and lower secondary schools, whereas Oz
La’tmura (2011) operates in upper-secondary schools. It is worth mentioning that each
of the reforms was introduced and presented with the support of a different teacher
union. The official MOE (2019) website states that the aim of initiating the Ofek Hadash
reform was to attract the best teachers by increasing the teachers’ salaries and status
and promoting educational achievements via personalisation in education. Similarly,
regarding Oz La’tmura the MOE website states that the aim of initiating the reform was
to promote achievements at the levels of the student, the teacher as well as the school
and to empower teachers and improve their status. It reports a significant pedagogical
change in upper secondary schools, in the administration of schools and in the condi
tions of employing teachers.
Geva et al. (2016, p. 13) summarise the similar objectives of both reforms and their
school practices:
• School improvement: teachers’ workweeks were lengthened to allow for work with
small groups of pupils. Teachers’ salaries were increased. A special training program
for principals was established.
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• Evaluation and assessment: new guidelines for assessing teachers and school prin
cipals. School-based assessment coordinators were introduced to establish a school
culture of assessment.
• Governance: schools increased autonomy over resource allocation in hiring teach
ers, granting tenure, promoting or starting the process of dismissing teachers.
Generally, the reforms aim at reducing the gaps in performance among students of
the sub-groups in the heterogeneous education system in order to promote the tran
sition of graduates to the labour market (Geva et al. 2016). Teachers are required to
maintain continuous professional development (CPD) spanning their career, beyond the
initial phase of their pre-service training. CPD requirements in Israel for Ofek Hadash
teachers are at least 30 hours per annum and for Oz La’tmura teachers it is maximum
(accumulated) of 112 hours per annum.

Adult learning, PD programs and the principal’s role
According to Avney Rosha, the Israeli National Institute of School Leadership, one
of the expected outcomes from school leaders is Staff leadership, management, and
professional development (Avney Rosha 2008). Thus, principals are responsible for
developing and planning their staffs’ professional development in order to advance
students’ achievements. To develop an effective PD program, principals must take into
consideration the core principles of andragogy.
Conner (1997) overviews adult learning theory which assumes that (adult) learning
is about: “any increase in knowledge, memorizing information, acquiring knowledge
for practical purposes, abstracting meaning from what we do, processes that allow us
understand.”. Papastamatis et al. (2009) contend that adult learning is different from
children’s learning, as they have different needs and different characteristics as learners.
Hence, teaching adults should include active learning and learner’s reflection. Space and
time for learner’s reflection are required. Moore (2010) asserts that for adult learning to
yield sustainable results it should include components of critical thinking and involve
the learner’s process of decision-making. In Moore’s view adult learning is a complex
process with a variety of variables affecting the learning process. The role of teachers
of adults is to provide their learners with the knowledge they need and desire (p. 4).
Donaldson (2011) claims that currently career long education of teachers is often
haphazard and too fragmented. Donaldson argues that the aim of PD is ultimately to
enhance professionalism and students’ outcomes (2011, p. 108). Schwille et al. (2007)
argue that on the continuum of teacher learning, PD has been for most part an add-on to
practice. Review of extensive literature in the field of teachers’ PD delineates clearly that
researchers nowadays agree on the importance of (effective) PD programs as a means
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of school change and improvement. Since the turn of the millennium, researchers have
been calling for “a new model” or “a new paradigm” of PD that school leaders should
plan, design and include in any school improvement program (see Villegas-Reimers
2003; Cole 2004; Darling-Hammond & Richardson 2009; Darling-Hammond et al.
2017; Donaldson 2011; Castagnoli & Nigel 2004; Kim & Lee 2019). Villegas-Reimers
(2003) defines PD of teachers as a life-long process that is about “the development of
a person in his or her professional role” (p. 11). Creemers et al. (2012) add that PD is
essential for enhancing teacher’s content knowledge and teaching practices. Thus, it
should combine content and pedagogy. Based on a review of 30 years of research in
PD of teachers Shpreling (2019) concludes that PD programs have not always proved
to be effective. Hence, to avoid Cole’s (2004) somewhat provocative warning about PD
as “a great way to avoid change”, it is significant to agree on a definition of effective PD.
Darling-Hammond and McLaughlin (1995) say that effective PD involves teachers as
both learners and teachers. Darling-Hammond and Richardson (2009) elaborate on
this definition: ‘The most useful professional development emphasise active teaching,
assessment, observation and reflection rather than abstract discussion’ (p. 1). Schwille
et al. (2007) add that effective PD programs should be on-going, job-embedded pro
grams which are related to school, constitute shared learning of teachers, include
self-instruction and active learning with a focus on content. Darling-Hammond et al.
(2017) pinpoint that effective PD results in teacher’s change of teaching practices that
promote the students required competencies of the 21st century. Aldahmash et al. (2019)
examined 204 articles from 2012-2016 to identify the fields of interest in continuous
PD programs of science teachers and found growing emphasise on in-school long term
training programs with pedagogical content knowledge.
The million-dollar question remains how to administer and implement a good
PD program that can yield the best outcomes for a specific school which functions in
a specific context.
The National Policy Board for Educational Administration (NPBEA) (2015) out
lined professional standards for educational leaders focusing the direction at promot
ing students’ achievements. The NPBEA stresses that effective educational leaders are
expected to manage, direct and promote their staff ’s PD, guided by the understanding
of professional and adult learning and development (p. 14). In addition, the NPBEA
asserts that effective educational leaders are assumed to foster a professional commu
nity of teachers, to design and implement job-embedded PD programs, which allow
collaborative learning (NPBEA 2015, p. 15).
Schwille et al. (2007) say that the literature indicates that it is known what the ef
fective and ineffective practices of PD are, but how to actually implement the effective
practices is yet unclear and has not been agreed upon (p. 111). Papastamatis et al. (2009)
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argue that it is fairly common that change imposed upon professionals does not work,
whereas change that emerges from the individual, does. It should be consistent with the
staffs’ needs. Guskey (2002) contends that PD programs are meant to bring about three
areas of sustainable change: teacher’s classroom practices, teacher’s attitudes and beliefs
and learner outcomes. In Guskey’s view, teachers’ attitudes and beliefs can change only
after they recognise a change in the student learning outcomes. Thus, Guskey concludes
(2002) that PD leaders should take into consideration that teachers’ change is a long
process that takes time and it is not a uniform process. In this long process teachers’
support is highly important. As part of the process, teachers should regularly receive
feedback on students learning progress.
Castagnoli and Nigel (2004) interviewed school principals and other staff members,
in a number of schools in England, about their staff development practices in order to
develop a model of effective staff development for other schools. The aim was to identify
the strengths of each school in order to develop a model of effective staff development for
other schools. The findings indicated that in each of the successful schools the principal
presented a clear vision supported by appropriate structures and processes regarding
the learning processes in their school. Castagnoli and Nigel (2004) identified the need
to prioritise staff development also in the form of a school improvement program. In
their view, school leaders must attend to finding the right people and nurturing them
in addition to appointing a PD coordinator which is crucial for success. Kim and Lee
(2019) mention the limited evidence showing increased teachers’ participation in PD
as the result of principal leadership. Their study of the role of the principal’s instruc
tional leadership on teacher’s participation in PD programs in three Asian countries
(Japan, South Korea and Singapore) pinpoints the significance of school principals in
enhancing teachers learning through PD programs. Kim and Lee (2019) refer to the
principal’s direct/indirect role in providing teachers with the right resources and set
ting for PD. Darling-Hammond and Richardson (2009) claim that school support is
a crucial factor in such PD program success and can serve as a modelling for teachers
as to how classroom learning should be. Bredeson (2000) pinpoints the importance of
the principal’s role in teacher PD. In Bredeson’s view, it is the principal’s responsibility
to develop a collaborative learning community and create opportunities for life-long
learning at school. It is concluded that highly effective principals make efforts to develop
higher levels of autonomy among their teachers.
Ultimately, it is in the hands of the principal, who is the one that knows best how
to implement and apply programmes at school. Updated literature, thus, should serve
as the theoretical background according to which principals administer their school
PD programmes based on their practical knowledge.
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Professional Development (PD) of teachers in Israel in light of the two reforms:
Avidav-Ungar et al. (2013) view the two state reforms as a breakthrough on the way
to developing a policy of PD. For the first time in Israel, education reforms address
teachers, recognizing them as the agents of change, stressing the required life-long
learning of teachers paying attention to their tenure and level of expertise. The two
reforms are perceived as a means to creating an innovative school pedagogy and to
shaping a culture of shared learning, turning the school educational community into
a professional learning community. The products of the schoolteachers PD should
comply with the organisational, pedagogical and methodological needs of the school.
Both reforms define the school principal as the person accountable for the PD program
in school. In cooperation with each staff member, the principal is expected to plan and
design a continuous PD program to all staff members, following the guidelines of the
reforms and in accordance with each teacher’s professional stage.
In 2013, in an attempt to promote students’ achievements and prepare school
graduates to the changing needs of the 21st century, the MOE initiated a pedagogical
programme called “Meaningful Learning” that is based on three main components:
value, involvement and relevance to the learner. To implement this programme and
allow the necessary conditions for its success, the MOE developed a framework called
‘pedagogical flexibility’. Based on theoretical grounds, the philosophy behind the peda
gogical flexibility assumed that when schools function with more autonomy, choose
their preferred methods and priorities and act independently in pedagogical issues,
they improve their outcomes and promote meaningful learning. Thus, the conception
of pedagogical flexibility marks a shift from a strategy of centralisation in governing the
education system to decentralisation, allowing the school more freedom to attend to
their local needs (see Tracey & Florian 2016). Six realms were defined for work, among
which is the professional development of schoolteachers (MOE 2013). In line with the
expected outcomes from school principals (Avney Rosha 2008) and the two national
state reforms, it is the principal’s role to plan and design the professional development
of teachers within the model of pedagogical flexibility. It is postulated that this model
of professional development will turn the school into a learning community, allow di
versity among both teachers and students and deepen the sense of accountability and
self-efficacy among both principals, teachers and teams. In the heart of this model lie
three main notions: continuous professional development is a life-long process, there
exists a variety of learning models for the different learning styles of teachers, school
autonomy is essential for promoting school vision and outcomes (MOE 2018). Thus,
the principles guiding the implementation of this model of PD are:
• Adaptation to the school’s needs
• Adaptation to teachers’ needs

The principal’s role in promoting a revised model of teachers’ in-service…

•
•
•
•

49

Principal-teacher collaboration in developing the PD program
Sharing schoolteachers’ leadership in developing the school’s PD program
Connection between learning and practice
Flexibility in learning styles, learning spaces and learning frameworks.
It is assumed that the flexibility will be achieved preferably through a systematic
programme that is characterised by modularity, uniqueness and adjustment to the
different stages of the teacher’s career (MOE 2013; Margolin et al. 2018).
The principal’s responsibility for implementing the pedagogical flexibility model
of school PD takes place all year long as the principal conducts the annual assessment
processes of teachers and it progresses through May, when the MOE disseminates the
guidelines for writing the next year’s school work plan to all school principals. This way
the principal is assumed to be able to incorporate the school’s needs with teacher’s per
sonal needs of professional development and interest. By June the principal is required
to submit the school’s next year PD program, after having discussed it with each of the
staff members and in light of the school work plan.
Margolin et al. (2018) submitted a summative report of a three-year case study that
examined state education policy regarding the pedagogical flexibility model of PD
vis-a-vis its implementation. The report, submitted to the administration of PD in the
MOE, indicated a number of hindering factors that affected the implementation of the
programme. The report’s recommendations to policy makers at the MOE pointed to
the need to delineate a systemic rationale that considers life-long learning of educators
as a critical factor, no less than the students’ learning. As for the pedagogical flexibility
model of PD, researchers recommended to consider it a core principle at the foundation
of any PD programme, not as a programme on its own. The research indicated that
schools did establish a framework that allows for the development of a professional
learning community based on internal forces and under their responsibility. However,
the perception of most participants regarding the essence of learning processes and
their qualities has not changed in general. Principals viewed the new paradigm as
a framework for PD, a budget resource that facilitates staff development towards the
establishment of a shared pedagogical school language. Yet, none of the principals
reported the pedagogical flexibility as a conception. Most importantly, the report in
dicated clear gaps and clashes between the theoretical grounds and foundations of the
new paradigm and the traditional, practical required organisational procedures. One
such example is the gap between the life-long self-directed learning rationale of the
model vis-à-vis the teachers’ needs to accumulate 30/60 hours of in-service learning
annually as a prerequisite to progress and pay.
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Discussion
Israeli high school principals have to cope with an awkward reality of having two largescale education reforms, Ofek Hadash and Oz La’tmura, that operate in their schools
simultaneously. Teachers at the same school belong to different reforms, with different
terms of employment (e.g. length of work week), different career development terms
but under the management of the same principal, which hinders the principal’s ability
to promote educational changes in their organisations. From the principal’s practical
point of view, the reforms hardly affected school pedagogy, regularities, or the organisa
tion as a whole. The reforms which target teachers and teaching, were imposed on the
system without adequate school preparation or ‘capacity building’ (a term adopted from
Fullan 2009), in a way, ignoring school’s most valuable resource, the teachers. Hence,
the core pedagogical changes are left to the principal’s personality, educational agenda
and beliefs, or what Leithwood at al. termed as a “heroic model of school leadership”
(2008, p. 32) and updated recently to the concept of personal leadership resources
(Leithwood et al. 2019).
It is worth emphasising that despite a shift from the centralisation to the decentralisa
tion of schools’ internal affairs, the reforms have not changed principals’ authority and
autonomy radically; school principals are still not completely autonomous in recruiting
or dismissing teachers or even rewarding them. Not only this but also, the two reforms,
each supported by a different teachers’ unions, dictate and thus actually inhibit the
possibilities of the principal to act according to the school needs. For all these reasons
principals find themselves continuously challenged to become entrepreneurs, seeking
organisational and pedagogical solutions to meet expectations and perform continu
ous improvement in school outcomes. In this spirit, Yemini et al. (2015) contend that
the Israeli school system has traditionally been centralised but in the last two decades
decentralisation processes have been taking place. The authors view school principals
who initiate and lead substantial change in their schools as entrepreneurs. Yemini et al.
(2015) identify the contradictory pressures that school principals have to deal with due
to contemporary decentralisation policies; to perform well and meet governmental
standards and policies along with the expectations to become proactive leaders who
advance initiatives and change processes that reflect their own interest and their school’s
specific needs. Centralisation-Decentralisation processes are categorised by Hallinger
(2018) as institutional contexts for school leadership. The researcher discusses the effect
of the institutional context on the principal’s practices, adding that since 2000, global
education reforms have changed the principal’s role definition and behavior. According
to Hallinger, among the “widely shared contexts” (2018, p. 18) which influence school
leaders’ practices, there are variations that result from the interaction between the
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individual and the context. In line with Hallinger (2018), it is not implausible to claim
that the tension caused by the interaction between the individual (the school principal)
and the context (the two state reforms) affects and guides the principal’s behaviour and
practices regarding the implementation of the new model of PD.
Recently, the Israeli MOE publicly published the 2018 official data, based on teach
ers’ reports and collected by RAMA (The National Authority for Measurement and
Evaluation in Education). Figures indicate that primary school principals are more
involved in directing the development of staff compared to lower secondary and upper
secondary school principals. The data show that 64% of elementary school teachers
reported school involvement in staff development, when asked about the extent to which
school is involved in their development and their professional promotion, by means
of setting personal objectives, observing their classes and the principal involvement in
planning a professional programme. Figures in lower secondary and upper secondary
school run far behind: 48% and 40% only respectively (MOE 2019). These figures imply
that among the great many tasks high school principals have, developing their school
and staff professional development programme is not their top priority. These data also
support Margolin’s et al. (2018) general findings. Similarly, Oplatka (2016) elucidates
that as it appears in many other developed countries, in Israel too, there exists a gap
between policy and the actual managerial practice. One possible explanation for it,
Oplatka concludes (2016, p. 413), is that principals do not fully realise the educational
policy and thus they do not believe in their power to initiate changes and design local
policies. It is argued that this might be the case with the above figures.
The above figures might also be read with the understanding that schools are the
end unit within a complex system, in which the MOE functions as a regulator, impos
ing its accountability, especially (but not only) when the end unit, school, fails to meet
the system’s expectations and objectives. Burns and Fokler (2016) explain that the
difficulty to steer complex systems effectively led to a declared shift from practices of
centralisation to decentralisation recently. It has been stated above, that this shift from
a trend of centralisation to decentralisation is felt in Israeli schools only to a certain
extent. Nevertheless, at the end of the day, principals have to comply with the district
and the headquarter demands. Eyal (2007) adds that government sponsored projects
increase levels of centralisation and restrict school entrepreneurship. Furthermore,
Gibton et al. (2000) who studied how principals in autonomous schools in Israel view
the implementation of decentralisation, found that principals felt that autonomy meant
less power for the school, the staff and themselves to initiate change (p. 206). The au
thors explain their findings by lack of legislation when implementing decentralisation
policies. Thus, though schools are allegedly more autonomous to attend to their local
needs, mission and values, they are trapped in the formal goals and objectives dictated
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by the MOE, which is just the opposite pole of the conception of the pedagogical flex
ibility conception.

Conclusion
We live in an era of turbulence, constant change and uncertainty about the future.
Education systems rethink and recalculate their strategies, introducing large-scale re
forms aiming at meeting the state’s future needs. In this global context a revised model
of teachers’ PD, the pedagogical flexibility in teachers’ PD, was introduced to the Israeli
education system. The model adheres to the “new paradigm” researchers have been
calling for, yet the implementation of the model has not proved to yield the expected
outcomes. School principals who are in charge of administering the model do not seem
to attend to it fully for a variety of reasons discussed in this article. It is concluded that
conditions have not matured yet for Israeli school principals to prioritise PD over all
other multifaceted tasks and challenges they face. The MOE that declares increased
autonomy to schools and demands measurable outcomes regardless of school’s contexts,
delivers a clear message to school principals about what really counts. This clear gap
between declared ideology and actual practice is the complex reality in which school
principals in Israel have to function, hindering the principal from initiating change
and from responding to the school’s local needs. The MOE is accountable for develop
ing and empowering the educational leadership in the country. The establishment of
Avney Rosha, the national centre for school leadership, in 2007, is a milestone in the
right direction of growing a new generation of school leadership in Israel.
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THE MEANING OF CRITICAL THINKING
FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL STUDENTS
ZNACZENIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
Z PERSPEKTYWY MIĘDZYNARODOWYCH STUDENTÓW
abstract: The general aim of this paper is to identify the meaning of critical thinking from the
perspective of a sample of international students’ experiences and explain how that knowledge can be
used to improve teaching. The main research question is: how do international student’s understand
critical thinking? The author presents the data from a focus group discussion consisting of nine
1st year students in the Master of Education Program, at the Department of Education of Stockholm
University (SU). The hermeneutical approach was used in both epistemological and methodological
aspects as the framework for the analysis of the focus group discussion. One of the conclusions is
that critical thinking is re/constructed and a part of lifelong and life-wide learning.
Keywords: critical thinking, international students, critical reflection, understanding.
abstrakt: Głównym celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia krytycznego myślenia z perspektywy
doświadczeń grupy międzynarodowych studentów oraz wyjaśnienie, jak pozyskana wiedza może być
wykorzystana w procesie nauczania. Pytanie badawcze brzmi: jak studenci międzynarodowi rozu
mieją krytyczne myślenie? Autorka prezentuje wyniki badań pozyskane z wykorzystaniem metody
dyskusji grupowej ze studentami pierwszego roku studiów magisterskich w Instytucie Pedagogiki,
na Uniwersytecie Sztokholmskim. W badaniach została zastosowana perspektywa hermeneutyczna
zarówno w aspekcie metodologicznym oraz jako podstawa do przeprowadzenia analizy uzyskanych
wyników badań. Jedna z konkluzji prezentowanego tekstu brzmi następująco: krytyczne myślenie
jest re/konstruowane i jest częścią procesu całożyciowego uczenia się.
Słowa kluczowe: krytyczne myślenie, studenci międzynarodowi, krytyczna refleksja, rozumienie.

Introduction
The concept of critical thinking is under constant consideration. Since 2001, I have
been working as a University lecturer and still find myself searching for the meaning
of critical thinking. In this role, I work with international students and have been pre
sented with a new challenge to develop my teaching in light of their varied educational
experiences. The diversity of students – from different cultural, social and educational
backgrounds – encourage reflections on how to best handle such diversity, different
learning experiences and different points of view. The European tertiary education
landscape is characterised by mobility; there is the possibility of studying and living
abroad (Erasmus) and moving for work. This intensification of migration brings great
* Małgorzata Malec-Rawiński, Associate Professor – Stockholm University, Department of
Education, Sweden; e-mail: malgosia.malec-rawinski@edu.su.se; ORCID: https://orcid.org/00000003-3723-3134.
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opportunities for development for both migrant students and workers but also for the
host societies. Yet, there are also considerable challenges. Thus, this teaching position
has inspired me to conduct research into the experiences of international students
in relation to critical thinking. In this paper, I focus on the diversity of learning and
thinking as well as on the understanding of the world from the perspectives of inter
national students. The aim of the paper is to explore the meanings of critical thinking
from the perspective of the international students’ experiences and explain how that
knowledge can be used to improve teaching. We live in a world determined by cultural
diversity, therefore, international experiences have become a permanent element of
many people lives.

Studies on meanings of critical thinking
What is critical thinking? This question has been the interest of researchers, scien
tists, philosophical thinkers, theorists and educators for many years and they have
interpreted critical thinking in many different ways (see for example, Moore 2011;
Davies 2013, 2015; Facione 1998; Lipman 1988; Elder & Paul 1994; Brookfield 1987,
2005). Moreover, there is the Center for Critical Thinking and Moral Critique and the
Foundation for Critical Thinking (NGO) which seek to promote essential change in
education and society through the cultivation of fair-minded critical thinking1. These
organisations provide a lot of information concerning critical thinking e.g. articles,
books, conferences, online courses.
Firstly, in this paper, I would like to provide some considerations about the mean
ing of thinking and related terms. To quote Dewey (1997, pp. 8-9), thinking is defined
as that operation in which present facts suggest other facts (or truths) in such a way as
to induce belief in the latter upon the ground or warrant of the former. In other words,
thinking is a series of thoughts we follow to obtain certain facts or beliefs that can
be based on certain assumptions. However, reflecting on our experiences, and then
thinking “is more or less troublesome because it involves overcoming the inertia that
inclines one to accept suggestions at their face value; it involves willingness to endure
a condition of mental unrest and disturbance” (Dewey 1997, p. 13). Thus, reflective
thinking is a process that is more complex and focuses on maintaining suspense dur
ing further thinking and maintaining a state of doubt while continuing systematic and
protracted reflection.
Critical thinking is the ability to reason and argue (Davies 2015) and “is essential
as a tool of inquiry” (Facione 1998, p. 28), so it seems that it is a skill which may be
1
Foundation for Critical Thinking http://www.criticalthinking.org/pages/defining-criticalthinking/766.
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developed or learned. I agree with Brookfield (1987) that critical thinking is a process
not an outcome and that manifestations of critical thinking are varied depending on
the contexts in which they occur. According to Sigel (1989) a critical thinker must have
not only “a good understanding of, and the ability to utilise, principles governing the
assessment of reasons” (p. 23) but must have a ‘critical attitude’ that ‘means not only
ability to seek reasons, but commitment to do so; not simply an ability to judge impar
tially, but the willingness and desire to do so’ (p. 26). This means that critical thinking
is an ability and disposition, which can be influenced by certain factors, such as the
diversity of culture or society, and can be learnt. Moreover, critical thinking requires
a high degree of continuous self-reflection and intellectual discipline (Elder and Paul
1994). It is a process that requires action (asking questions) and refers to critical re
flection that ensures transformation of the meaning perspectives (Mezirow 2009) and
critical thinking is embedded in a cultural and social context.
In the contemporary university, we encounter growing expectations from employers
for evidence of critical thinking skills in their employees. Yet, within the internation
alisation of tertiary education it is less clear how meanings of critical thinking carry
across culturally diverse cohorts of students and graduates. These requirements have
inspired me to undertake this research.

Background of the research – data collection and procedure of analysis
The aim of the paper is to explore the meanings of critical thinking among a group
of international students at a Swedish university. The research questions are: How do
international students understand critical thinking? What is the meaning of critical
thinking? Where/how can international students learn to think critically?
To answer these questions, I have used data from a focus group consisting of nine
first year students in the Master of Education Program at the Department of Education
at Stockholm University. The focus group (90-minute discussion) was arranged as a fo
cused research situation (out of class). The students were invited to participate and were
well informed about the purpose of the discussion and all the rules, accordingly, the
General Data Protection Regulation (GDPR) were followed. The focus group discussion
is one of the qualitative methods that allows a researcher to develop an understanding
of what or how people think (Bryman 2016). The focus group emphasizes a specific
theme that is explored in depth and “offers the researcher the opportunity to study the
ways in which individuals collectively make sense of a phenomenon and construct
meanings around it” (Bryman 2016, p. 502).
The students were from different countries: Sweden, USA, China, Italy, Russia,
Uganda (six women and one man). They were between 25 and 45 years of age. Thus,
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eight students with different social-cultural and educational backgrounds discussed
their understanding of the meaning of critical thinking. The diversity of the partici
pants is welcomed however the “researcher must always be mindful of the impact of
status and power on group dynamics” (Coe et al. 2017, p. 192). However, I admit that
although students came from different countries and were of different ages they be
longed to one group at SU which caused a specific situation that could be considered
as a limitation of research.
Since the participants already knew each other’s names and cultural backgrounds, no
general introduction was needed. I started the discussion with an open question: How
do you understand critical thinking? Afterwards, I followed the dynamics of the group
discussion by asking relevant questions to the students’ answers whilst focusing on the
theme of the discussion. During the focus discussion the group followed these questions:
How can we learn to think critically? What are the differences between critical think
ing and critical reflection? Do you think critically? Who taught you critical thinking?
I used Gadamer’s philosophical hermeneutics as the framework for the analysis of
the collected data as it deals with the practise of understanding. Hans-Georg Gadamer
(1975/2013) wrote that ‘understanding is, primarily, agreement. Thus, people usually
understand each other immediately, or they make themselves understood with the
view toward reaching agreement. Understanding each other is always understanding
each other with the respect to something’ (p. 167), ‘… understanding is not, in fact,
understanding better… it is enough to say that we understand in a different way, if we
understand at all” (p. 257, emphasis in original).
From a hermeneutic approach, understanding another’s way of thinking happens
in dialogue. Thus, in reference to the meaning of critical thinking, the understanding
of the concept is possible through dialogue. Hermeneutical dialogue is a special type
of exchanging of thoughts, it is an openness to the truth and sensitivity to difference,
to the interlocutor’s individuality (Zakrzewska-Manterys 1998). It is more than just
exchanging sentences. By talking we ‘immerse’ in conversation, we go beyond ourselves
to see “otherness”, the distinctness of our interlocutor. Only in a conversation in which
two people understand each other, there may be understanding. Gadamer offers a defi
nition of a hermeneutic situation where understanding happens. Trying to understand
a phenomenon or situation we are always affected by history and the experiences we
have collected. Consciousness of affecting, Gadamer (1975/2013, p. 260) called ‘con
sciousness of the hermeneutical situation. […] the very idea of a situation means that
we are not standing outside it, hence we are unable to have any objective knowledge of
it. We always find ourselves within a situation and throwing light on it is a task that is
never entirely finished’. Trying to understand the situation or phenomenon, we reflect
upon experiences and acquired knowledge influenced by historical, cultural and social
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contexts. “A hermeneutical situation is determined by the prejudices that we bring with
us” (Gadamer, 1975/2013, p. 263). Thus, the way of thinking or understanding is affected
by historical, cultural and social contexts and determined by our prejudices as well.
Gadamer (1975/2013, p. 263) connects the hermeneutic situation with the concept
of horizon: “to acquire a horizon means that one learns to look beyond what is close
at hand – not in order to look away from it but to see it better, within a larger whole
and in truer proportion”. Thus, to “’have a horizon’ means not being limited to what is
nearby but being able to see beyond it” (Gadamer 1975/2013, p. 261). Horizon changes
for a person who is moving and who is in the process of being formed. By creating
a place for discussion and dialogue we are confronted with our prejudices embedded
in social, cultural and historical contexts and we can explore the meaning of the phe
nomenon. Therefore, I use the hermeneutical approach in both the epistemological
and methodological aspects as the framework for data analyses and as the focus of the
group discussion.
When conducting the analyses, I searched for similarities and differences in the data,
which I descripted in categories and then in themes. Thus, I moved from the data to
a theoretical understanding. This way of analysis and hermeneutical approach helped
me to discover the meaning of underlying patterns and differences of understanding
of critical thinking. The analysis of the collected data brought interesting findings and
drew some conclusions. Two main themes emerged from the data. The first theme –
the meaning of critical thinking shows the understanding of critical thinking by
international students, while the second one: learning critical thinking – through
places, situations, and others, presents the situations and places of learning critical
thinking. The results of the analyses are presented below.

The meaning of critical thinking
The preliminary analysis showed that culture or the students’ countries of origin do
not impact the understanding of critical thinking so much. However, this was only
the first insight. Deeper analyses showed that the most important aspects of critical
thinking are the life and learning experiences the participants received as international
students on different levels of education (as in the case of two students from the U.S)
and as members of family background where they had grown up. The discussion of
the international students about their understanding of the meaning of critical think
ing shows that they understand critical thinking both as a process and as a skill. The
result of understanding critical thinking by international students was divided into two
sub-themes of understanding which somehow overlap: critical thinking by doing, by
questioning and critical thinking as a learnt skill.
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Critical thinking by doing, by questioning
Understanding critical thinking by doing and by questioning refers to a process that
requires action (Mezirow 2009). Thus, it means that critical thinking is about question
ing the new knowledge while referring to prior knowledge or the way around. As Maria
said: critical thinking is questioning (Maria – Italy). To question the knowledge that’s
being presented to you […] that’s always more behind (Sandra – U.S). Critical thinking is
how prior knowledge is applied to new knowledge we get (Asha – U.S). Critical thinking
as a process requires asking questions and questioning the reality, facts and knowledge
that we learn. Thus, we learn critical thinking when we ask questions and confront our
perspectives with others while considering the prejudices embedded in social, cultural
and historical contexts.

Critical thinking as a learnt skill
Critical thinking as a skill to be learnt is the second sub-theme of the understanding
the critical thinking:
[As Merika (Sweden) said, critical thinking]: […] is a skill that you need to practice and a skill
that is learnable […]. Critical thinking is a tool to navigate the world […]. The world which our
kids meet is more complex than the world we met and in this sense we need to understand where
the information is coming from. How can I understand this information?

It seems like we need a lot of subject knowledge in order to be good critical think
ers. Thus, in this sense being a critical thinker requires a tool and, if that is so, then we
can or we need to learn how to use it.
The ability to think critically can come to us […] it should be train[ed] and imple
mented in the curriculum (Natasza – Russia) and we should be practicing it also in
everyday life:
[…] even in the relationship between parents and kids – mother or father is always right – you
should listen to me because I’m your mother. This model should be [subject to] change nowadays –
[…] so critical thinking is the ability to give the space for finding new things – it is important to
develop the skill from the childhood (Natasza – Russia).

Critical thinking requires knowledge and needs context: we need to be able to explain
why we are using our knowledge (Natasza-Russia). Thus, in this sense critical think
ing needs ‘background’ knowledge to be practiced. Critical thinking loses its purpose
without knowledge and context. As Natasza points out, one of the places to practice
critical thinking is family where the child can learn to ask questions in order to bring
critical thinking into action.
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To conclude, critical thinking is a complex issue. And, in reference to the findings,
critical thinking might be understood as a process – critical thinking by doing, by
questioning and as well as a learnt skill. However, from the perspective of time we can
distinguish critical thinking from critical reflection. Critical thinking is:
[…] more present and critical reflection is more past – it is before and after. Critical thinking hap
pens in the moment when you receive information […] and critical reflection is after something
happened […] critical reflection needs some more time (Sandra – U.S).

Critical thinking and critical reflection can be used separately but they work best
when you use them both together (Sandra – U.S); they are like two different processes
(Merika – Sweden). This means that critical reflection needs critical thinking, but
critical thinking does not require critical reflection.

Learning critical thinking – through places, situations and others
As one of the participants Ibab (Uganda) said, critical thinking comes with experience
that we get from both formal and informal situations of learning. The regular courses
at school or at universities might be such formal places of learning critical learning
(Sandra – U.S; Maria – Italy; Shu – China). The participants of the focus group pointed
out some of such places of learning critical thinking in different countries. For example,
in China, in some kindergartens, teachers attempt to teach kids critical thinking. In
Italy there exists an unspoken opinion that if you attend some type of school (specific
one) you will gain critical thinking in some way […] because it is the way the subjects
are taught; for example, they want you to always ask questions about this. They ask you
when? Where? Why? What? They want you to connect things (Maria – Italy).
In the USA, at the colleague level there are some courses which are seen as:
[…] an eye opening course[s] [they were] an introduction to basic philosophy and ethics and
morals and just made me question everything that I assumed in my own mind about my life and
my assumption about others opinions (Sandra – U.S).

However, there are countries like Russia where, in contrast to Sweden – you cannot
question the teacher, there is no space for critical thinking because
the educational system is the ‘good one’ and [it] is difficult to question the knowledge so we don’t have
so much practise to train our critical thinking because the teacher is always right (Natasza – Russia).

As some participants of the focus group emphasised, critical thinking takes place
in relationships with others – when we discuss our points of view or when we try to
set up our position in that relationship. Critical thinking is important however, this skill
was not developed in my childhood […] but I was lucky I met very interesting people
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and I changed myself (Natasza – Russia). Those ‘the others’ might be parents who let
their children ask questions (Maria) or teachers, who, for example, in China prepare
materials for parents to help kids learn critical learning (they share the pedagogical
plan). It might be a member of the family, like a cousin who questioned everything
(Maria – Italy) or a partner with whom we build a relationship with (Shu – China,
Maria – Italy, Merika – Sweden).
Thus, if ‘the others’ are parents or teachers then it is important to allow the children
to ask questions. It is fine to say, ‘I do not know’ when we are a teacher or parent and
allow children to find the answer together, then both sides can learn critical thinking.
Nevertheless, we should be aware of those who have parents who cannot help their kids
to think critically because they do not have those skills themselves (Merika – Sweden).
This means that learning critical thinking depends on many factors, one of which is
the culture we grow up in (e.g. Sweden uses the character Pipi Longstocking in formal
and informal education – to teach children to question).
However, critical thinking might be an unwanted skill in some countries. The per
son who shows critical thinking is much [more] difficult to control (Natasza – Russia).
Therefore, in some countries the educational policies are formulated in a way to avoid
teaching critical thinking. Politicians do not want to give the citizens ‘tools’ to become
independent and critical thinkers. Then, the society is easy to manipulate by those in
power. Nevertheless, being a critical thinker is not enough. We, students, should be
trained to analyse critically (example of Swedish schools) (Merika – Sweden).

Discussion and conclusions
The data analysis has shown that the diversity of the group created a space for inspira
tion, discussion and negotiating the understanding of the meaning of critical thinking.
During the discussion, the participants started to share more personal stories related
to critical thinking. They started talking about their families and the relationships they
build. The participants spoke about the need to improve their skills of critical thinking as
parents because they did not want to make the same mistakes as their parents. As such,
critical thinking takes place in everyday conversation with the members of their family.
However, how can we handle critical thinking when we face it? We need the knowl
edge of how to analyse critically. We can present complex thinking however, complex
thinking and critical thinking are not the same thing. Critical thinking needs complex
thinking (Maria – Italy) but not necessarily the other way around (Merika – Sweden).
The analysis of this preliminary research shows that critical thinking is both a skill
among participants in focus group discussions and the process of learning – forming
opinions through action and the process by asking questions. Referring to Brookfield
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(1987), critical thinking is a productive and positive activity and is a process not an
outcome in which ‘others’ participate. Critical thinking is a lifelong and life-wide the
learning process whereby all life experiences are involved. As he claims “learning is as
crucial as breathing to the human being. It is the process whereby individuals develop
their own minds, sense of self and identity, biography and their own history. Learning
is the very basic of our humanity – it is the process of internalizing the external world
and being able to locate ourselves within it. It is not a matter of learning a skill, but of
a person learning a skill: it is the person that is crucial. Teachers do not teach subjects
or skills, they teach individuals’ subjects and skills” (Jarvis 2001, pp. 201-202). Thus, the
emphasis is on the individual/person who is in the process of learning critical thinking.
The analysis of this exploratory research shows that it matters where the students
come from. I argue that some countries like Sweden, U.S and Italy are more open to
practicing critical thinking and China is on the way of implementing critical thinking
into formal education. Russia seems to be a country where critical thinking is somehow
‘forbidden’ on the formal education level and in everyday situations (e.g. in the family)
as well. These cultural differences which ‘pop up’ but are not as visible at first glance
might provide some idea or answer as to why some of the international students differ
from others and/or are more ‘brave’ to ask questions, to argue or to share their opin
ions with others. However, more study is required to explore the meaning and role of
culture in enhancing curiosity and critical thinking.
This is an explorative study of understanding the meaning of critical thinking from
the perspective of international students which requires more research. However, the
study is arguably illustrative of many other diverse students’ understanding of critical
thinking who have experienced many similar situations and challenges in their lives. It
illustrates that international students cannot be simply reduced to their formal learn
ing. They also carry some struggles with cultural experiences that they have grown up
with, and opportunities for learning: lifelong and life wide. Although I am aware that
the presented research requires more explanation and deeper theoretical conceptualiza
tion, I believe that the presented findings constitute an interesting contribution to the
understanding of the meaning of critical thinking from the perspective of international
students. Being a critical thinker is becoming more and more ‘valuable’ in this multi
cultural and constantly changing postmodern world of mobility.

References
Brookfield S.D. (1987), Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative
Ways of Thinking and Acting, Josey-Bass, San Francisco.
Bryman A. (2016), Social Research Methods, University Press, Oxford.

64

Małgorzata Malec-Rawiński

Coe R., Waring M., Hedges L.V. & Arthur J. (2017), Research methods and methodologies in
education, SAGE, London.
Davies M. (2013), Critical thinking and the disciplines reconsidered, “Higher Education Research
& Development”, Vol. 32(4), https://doi.org/10.1080/07294360.2012.697878.
Davies M. (2015), A Model of Critical Thinking in Higher Education, in: M.B. Paulsen (ed.), Higher
Education: Handbook of Theory and Research, Higher Education: Handbook of Theory and
Research 30, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-319-12835-1_2.
Elder L. & Paul R. (1994), Critical Thinking: Why we must transform our teaching, “Journal of
Developmental Education”, Vol. 18(1), pp. 34-35.
Facione P. (1998), Critical thinking: What it is and why it counts?, Academic Press, Millbrae,
California, www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf [7.03.2019].
Foundation for Critical Thinking, http://www.criticalthinking.org/pages/defining-criticalthinking/766 [7.03.2019].
Gadamer H.G. (1975/2013), Truth and method (revisited 2nd ed.) (trans. J. Weinsheimer
& D. Marshall), Bloomsbury, New York-London.
Jarvis P. (2001), The age of learning. Education and the knowledge society, Kogan Page, London.
Lipman M. (1988), Critical thinking–what can it be?, “Educational Leadership”, Vol. 46(1),
pp. 38-43.
Mezirow J. (2009), An overview on transformative learning, in: Contemporary theories of learn
ing: learning theorists–in their own words, K. Illeris (ed.), Routledge, London-New York.
Zakrzewska-Manterys E. (1998), Hermeneutyczne inspiracje, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Dyskursy Młodych Andragogów / Adult Education Discourses • 21/2020
CC BY 4.0 • ISSN 2084-2740 • doi.org/10.34768/dma.vi21.554 • s. 65-75
Alicja Jurgiel-Aleksander*

“GOOD EDUCATION”
AND ITS INSTRUMENTAL DESCRIPTION
IN THE NARRATIONS OF ADULTS WHO HAVE BECOME STUDENTS
„DOBRA EDUKACJA” I JEJ INSTRUMENTALNY SPOSÓB OPISU
W WYPOWIEDZIACH DOROSŁYCH, KTÓRZY STALI SIĘ STUDENTAMI
abstract: The author of this article argues that the problem of good education is a public issue.
Inspired by theorist G.J.J. Biesta who posed questions regarding the significance of good education,
the author interviewed adult students about this phenomenon. The phenomenographic analyses of
students’ statements unveiled three description categories of good education. These are: good educa
tion as a synonym of the school which fulfils standards of teaching, good education as an instrument
of human success and good education as a tool of human enlightening. All the students’ descriptions
led to the observation that the common horizon of the understanding of good education was the
idea of education as a method which is goal oriented. This means that good education is described
here through the prism of concrete aims and effective tools, but not by means of problematic ideas
and values which serve these goals. This attitude may result in instrumental relations between people
and the world, and the quality of the (worse) human condition.
Keywords: good education, phenomenography, instrumentality.
abstrakt: Autorka niniejszego tekstu podejmuje głos w sprawie dobrej edukacji jako ważnej kwestii
publicznej. Inspirując się pytaniem współczesnego teoretyka G.J.J. Biesta, co to znaczy, że edukacja jest
dobra, przeprowadza wywiady wśród dorosłych studentów, będących jednocześnie rodzicami, na ten
właśnie temat. Ujawnione w wyniku fenomenograficznej analizy kategorie opisu tak zwanej „dobrej
edukacji” rozumianej jako a) wywiązywanie się szkoły ze standardów nauczania, b) traktowanie edu
kacji jako środka do kariery, c) traktowanie szkolnej edukacji jako narzędzia „oświecania”, pokazują
wyraźnie, że dominującym horyzontem jej rozumienia jest widzenie w edukacji głównie metody
nauczycielskiego postępowania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia. Chodzi zatem
o realizację celów już zdefiniowanych, a nie o wartość i znaczenie tego celu czy problematyzowanie
idei, którym edukacja miałaby służyć. To, jak twierdzi autorka, może przenosić się na budowanie
instrumentalnych relacji człowiek – świat i jakość naszej (gorszej) ludzkiej kondycji.
Słowa kluczowe: dobra edukacja, fenomenografia, instrumentalizm.

Introduction
This article is one of the effects of a study aimed at reconstructing the meaning of good
education from the perspective of different groups of adults, whose diverse experiences
of “being in education” and “thinking about it” may constitute a valuable source of
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knowledge in regards to our interest in this matter. What does it mean that education
is good, and what would have to happen for it to be this way? This is the question that
will be addressed in this article by referring to in-depth open statements of adults, who
are living their adult life in relation to work and starting a family in the conditions of
the free market; they are constructing their social roles in the context of having to learn
a new institutionalism in Poland – one that is being shaped by the social, economic
and legal order of standards typical of the Western world – and fulfilling their roles as
citizens in a situation of creating democratic order. In terms of their generation, they
are people born after 1981, currently between the ages of 38 and 48. They became
students when they were already parents and workers, which proves that education is
important to them for various reasons and this is why, after many years, they return
to the education system in order to finally obtain a higher education. They pursue de
grees related to the humanities as well as the social, engineering and natural sciences.
They originate from large as well as small cities, and their biographies are formed in
the late years of the Polish People’s Republic, the beginning of the neoliberal economy
and the cultural revolution that took place under the sign of postmodernity. Their
educational careers, similarly, to those of their children, are formed in public schools,
while their experience as students in higher education is gained by attending public
and non-private universities1.
The reason for looking into this matter was a question posed by Gert J.J. Biesta (2010)
regarding what it meant by good education. As per the author, this notion represents
a form of opposition to treating education in the modern world as a service aimed at
achieving an immediate effect, meaning education, the essence of which is to provide
a student with “conditions for learning”. Put simply, one can say that according to Biesta,
education aimed at providing learning conditions instrumentalises people and the
world in which we live and deprives us of concern for what is truly important. In this
sense, it is worth questioning the point and meaning of education, as well as the ideas
behind it, and why these and not others are considered important. Meanwhile, in the
area of adult didactics, the creation of learning opportunities for adults is considered
a positive action, it is an expression of the “humanisation” of the traditional forms of
teaching and of giving the responsibility for learning to those who are interested. After
1
The subject of the analyses in this article concerns 20 transcripts of interviews, conducted with
10 women and 10 men in 2019. All those who were chosen and agreed to answer and to have these
answers recorded were student pursuing degrees unrelated to teaching and pedagogy. The statements
of those with a specialisation in teaching will be covered by a separate analysis and are not consid
ered in this article. The number of interviews comes from the practices of Swedish researchers, who
claim that new descriptive categories do not emerge after the twentieth interview. It is important to
note that phenomenography does not study narratives in terms of their semantic schemes or critical
events in a biographical sense. If the term „narration” is used it is only meant as a synonym of an
utterance or statement.
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all, it is synonymous with focusing on the needs and interests of the learner and a signal
of belief in his/her limitless possibilities for development. “The provision of conditions
for learning” also means creating the possibility to manifest personal (specific) experi
ence as a source of one’s own learning (Usher et al. 1997, pp. 93-120).
The methodological approach was set in the perspective of phenomenography2.
The way of posing questions: “what according to you is good education?”, technically
provokes this approach, while in a cognitive sense it allows for the reconstruction of
various ways of describing this phenomenon – in alignment with the aim of the project.
The analysis of the results sought to derive descriptive categories3 that make up the
concept of a good education.
It by no means aimed to show the state of awareness of this small and specifically
selected group of people, but rather to see what issues are presented as important in
the description of education and what they manifest.
As a result of the analysis of the statements made by adult participants, the results
of which will be presented later, what emerged was that good education is schooling
that in fact implements the curriculum and uses modern forms of teaching; a well
selected specialisation that ensures a decent life; a form of enlightenment whose form
prevents individual and universal catastrophe; as well as an instrument that shapes the
belonging to a nation and an identification with tradition and culture.
From the description of the phenomonographic procedure, we know that the de
scriptive categories have both an individual and collective character, which means that
they can be a derivative of one statement as well as of many, but in terms of importance
they have the same cognitive status (Marton 1986, pp. 28-49). In this project, it be
came apparent that the common horizon for understanding what good education is in
separate categories of its description was the identification of its importance with the
2
In Poland, since the late 1990’s, many publications appeared in which authors presented the
results of their phenomenographic studies and the assumptions of this method. In the “Dyskursy
Młodych Andragogów”, several times, there appeared attempts at these types of studies and the clari
fication as to the procedure itself. It may be worth to mention a couple Polish authors involved in the
practice of this approach: A. Jurgiel (2009), O możliwościach poznawczych fenomenografii “Pedagogika
Kultury”, Vol. 5, pp. 97-104; A. Jurgiel (2008), Doświadczanie dorosłości w byciu studentem. Fragment
badania fenomenograficznego, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 9, pp. 61-68; A. Jurgiel (2018),
Praktyki bycia rodzicem w narracjach 30-latków o wychowaniu własnych dzieci. Implikacje andrago
giczne, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 18.
3
Arriving at the empirical descriptive categories was conducted according to the following pro
cedure: from condensing the text of statements from different interviews, to comparing their contexts,
seeking differences and similarities in their understanding, to selecting a criterium that constitutes
a descriptive category and assigning it a name in the language of the researcher. It is important to
note that when presenting the results, the descriptive language has a character that most accurately
reconstructs the understanding of „someone else’s reality”. It is in the phase of seeking a theoretical
perspective that could explain the understanding, experiencing and conceptualizing of phenomena
of the surrounding world that we as researchers step out of this common understanding.
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ways of existence of the school as a teaching institution in accordance with the tasks
for which it was established, including with a strong focus on aligning its functioning
to the individual interests of students, which are determined by the ability to establish
“what the world needs”.
Thus, it seems that we are in a place in which, as Z. Kwiecinski (1991) described –
“education is becoming a value which is still being recovered”. Except for the fact that
the previously mentioned author, active in the 1990s was referring to socialist schools
and their flexible functioning based on the subordination of the individual to the state –
pointing to the need for them to become socialised while recognising that they are our
common good and a space for new opportunities of development. It turns out that, we,
who additionally have an awareness of the neoliberal implications of education4, are
again asking the same questions, though for even different reasons (?).

Ways of understanding “good education”
in the narratives of adults who have become students
Good education as a form of implementing the standards of modern teaching
The dominant way of describing what education is in the entirety of the material is
done in relation to the criterion of identifying education with the formal education
system, meaning, with different types of schools including universities. However, that
which characterises a “good” school is, as referenced by the participants of the study,
its ability to satisfy and implement standards of modernity. The standards being the
school’s orientation towards creating learning conditions by organising for students
the possibility to act and to activate their learning:
All this cramming and memorising has been insane for years! Good education means a creative school with experiments, laboratories and all those novelties, one can’t always practice at
the blackboard with chalk, that’s not how it works in the rest of the world. We just envy others
in Europe, that they have it better, and yet we aren’t stupid ourselves. Once our parents studied less
and were better at it, they didn’t sit from morning to evening at school, and yet they know more
than us. I feel it when I see what my children are doing and I think that they have no chances of
learning anything smart at school, only during private tutoring sessions, and that’s no different
from school anyway.

Or, in a traditional sense it should focus on providing reliable and career-related
knowledge, “and not pretend, that it is teaching” – as one of the participants stated:
Good education? That’s a good question. I’m not a pedagogist but a parent and accountant, who
after many years is studying economy though I don’t have to. I always did well at school, but school
4
I am intentionally referencing the work of E. Pulticka & J. Rutkowiak (2019), Neoliberalne
uwikłania edukacji, Impuls, Kraków.
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does not transfer knowledge well, it doesn’t teach thinking, and it definitely doesn’t teach how
to do various things. Maybe what has to change is to know how to apply this knowledge after
school, to teach practically. In my profession it is important, and I know that for my children it
would also be important. We are constantly doing homework with our children and not because
they are somehow delayed, but because they simply aren’t coping, and we have to supervise them.
I have one child in university, I myself am studying and have two children in primary school and
this is very difficult. The oldest one is very happy that he doesn’t have to go to primary school. Like
me, he thinks that he is only now really learning because it is in line with his interests. Although he
also has to cram a lot and has tests and exams, he knows that it is important to learn chemistry
because it is necessary when one wants to make cosmetics. It would be good if it wasn’t only
based on memorisation but also on thinking.

This language of obligation, which is used by the subjects, results from the criti
cism of the education that they themselves experienced which is why they demand
this standard in two ways. The first form of criticism speaks to the necessity of taking
action, solving exercises and problems as a way of learning with the indication that
this type of education is possible because they themselves participated in it while in
higher education. This does not, however, mean that learning at institutions of higher
education is an extraordinary process. It is the same teaching, except that it takes place
on the basis of a more modern culture of studying, based on independently complet
ing tasks, on using knowledge and skills formed during earlier phases of education:
My children cram and pass tests all the time. I’m glad that I am studying rather than going
to school. When I think about how many more tests my children have to bear in order to go to
university, I know from personal experience – only then will they feel that they are taking action,
solving something.
There is no good education without a generally well thought out school. I never had doubts
about my efforts being squandered by teachers. If I had gone to university after high school, I would
have never seen that it can be interesting. I came upon a great team at the polytechnic, we have
a project, we are constantly building something. It’s a new world, schools should be that way
from the beginning, task-based, they should teach how to solve problems, this has only become
possible here.

The second variant of criticism towards schooling is questioning the accomplish
ment of basic tasks by the school in relation to the implementation of the curriculum,
which is what it was appointed to do:
Good education is a school that accomplishes what it has to. Let it be old fashioned, or how
do they say it now – conservative, let it teach memorisation, cramming, let it impose required
reading and check, but let it do so well rather than pretend that it does all this. I don’t have
illusions that anything is going to change. Teachers won’t work well, because we pay them poorly.
Something that is for the masses will never be good and this is where the problem stems from.

The accusation that appears here, of a school “not coping” with different students –
their competences, interests and abilities, is presented as an obstacle to it meeting its
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commitments. A school loses out on this because it cannot work effectively, and the
student loses out because he/she is ignored or simply not noticed:
Good education probably happens in those interesting new non-public schools, or, what are
they called, private? In public schools there are no chances if you have a child who is a bit different
from the others. I, for example, study psychology because I don’t know what to do with my own
child. A good education is one that serves my child even though they are different, and not one
that lumps everyone together. Anyway, such a child is a problem for the school, it lowers the
school’s performance in class rankings, it needs additional care which is always troublesome.

In all these excerpts the subject of criticism is not the content of education or the
curriculum, but the fear that they are not implemented in the right way and through
the use of incorrect methods. From the perspective of didactics, one can say that it
is not about the sense or aims of education but only about the instruments leading
to the accomplishment of tasks by a school. Speaking in the language of educators,
schools are not sufficiently professional in providing learning conditions for students,
they insufficiently recognise pupils needs related to ways of learning – as Malcolm
Knowles (1981) would say.
What is characteristic here is the way of describing the actions of schools through the prism of
“inaction”, which may indicate the subject’s perception of its dysfunctional basic function in a way
that a school doesn’t manage to implement the curriculum and does not prepare pupils to adjust
to the role of being a student. Bringing attention to these issues shows that the functional nature
of a school’s tasks is a reference to “good education”. We repeat, in this category “good education”
means a good school that fulfils two functions: implements the curriculum and accustoms pupils
(including adults) to the role of a student.

Good education as an instrument for achieving
a successful professional career and obtaining a better economic status
From this angle, good education is seen as a ready product (a type of education and
professional competences), which one should choose while rationally judging whether
it should be bought, taking into account one’s own resources (talent, effort) in order
to arrive at a transaction (undertaking the right education). Good education is a type
of investment for the future chosen in line with one’s aspirations and capabilities, but
also with consideration for society’s economic growth and, at the same time, individual
economic prosperity. The effort of “assessing” the possibilities of a transaction corre
sponds to the descriptive language of a rational and pragmatic individual, which makes
the right decisions so as to guarantee their own success – mostly economic success:
Whether education is good or bad can be seen based on how much you earn and what you
do. If you are a doctor or an engineer, then you have chosen well. I would like for my children
to choose good professions because then you don’t have to worry about them. I chose construction,
but I owned a company and was doing well. I know that you can do anything if you want it and
work hard.
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It’s not profitable to invest in something which does not have a future. Good education
does not mean studying humanities. There are politicians who believe that these types of studies
should be limited for taxpayer’s money and I agree with that. One must be useful, then you earn
money and can manage well in the future. I would like for my children to have it better than me,
now my wife and I are planning, not studies for them, but we are developing their interests. I think
that even if they decide to go to university later on, like me, that that wouldn’t be bad, first practice
and drones like in my case, then studies.
In life, you have to know how to manage, how to be financially independent, that is why
you have to know how to evaluate your chances. A good education is one that is adequate to
your capabilities and not above them because then you are headed for trouble and failure. In
order to avoid that, you have to be aware of what you know and what you don’t know, and to know
what school and university to choose even when you are already an adult. Then you have success.

In the excerpts above, the economic language used to describe good education is in
a way neutralised. Education which in the future brings a measurable profit is some
thing obvious, it is not problematised, it simply determines its essence (importance).
That is why one’s individual choice as to the types of competencies, which are precisely
defined, is a basic task here, and not the sharing of doubts as to the importance of the
knowledge and skills acquired throughout the education process. The clear attitude
towards the effects of education is combined with the conviction that education that
is properly planned out (calculated) always brings success. One could say that what
follows is a type of “privatisation” of the macrosocial aims of education which when
interpreted well by an individual brings prosperity, development and a career. The
mechanism of adjustment as a regulator of individual behaviours plays a key role
in reaching success in life by the individual.
Good education as an instrument for enlightenment
In this descriptive category, education/school is considered good if it is able to prevent
various dramas in an individual and universal sense. In terms of development it should
prevent addiction, in terms of curriculum it should warn against the dire consequences
of war, ecological catastrophes and social conflict:
A good education is one that leads to no war, poverty, to us not killing each other. We don’t
spend much time on this, well, maybe now we make sure to eat healthily, look pretty and have
a healthy lifestyle. We can see a bit that computers aren’t everything, that kids are buying drugs
in the same way we bought candy. A good education has to protect them from these dangers.
A hundred years have passed since the first world war, the second world war also appears
in our memories on certain anniversaries, we have to remind the youth of this tragedy so
that it doesn’t repeat itself. Now schools have changed their curriculum – I can see it through my
children because they are constantly running to the academy. We have to warn them all the time
or we might end up being surprised.
I study history and know that sometimes small events trigger huge conflicts including genocide.
We should definitely draw conclusions and sensitise the youth and teach them to not be easily
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manipulated. Good education means teaching caution, thinking critically, asking questions. After
many years I am studying again. I will not be a teacher and don’t want to be one, I am doing this
for myself. Now, when my children are in secondary education I’ve decided to start studying and
they are rooting for me. Good education gives broad knowledge, so that bad things do not occur. So that we don’t create conflicts, don’t poison ourselves, and have fresh air to breathe.

The basis of this enlightenment is the necessity of having to understand one’s iden
tity in the context of belonging to a cultural and national circle so that we know how
we differ from others:
Good education is such, that teaches us where we are from. That is why schools should teach
an attachment to our tradition, history and church, without this we shouldn’t go out in the
world. How else would we know that we are Poles and what ancestors have shaped us?

An essential part of this is the formation of an awareness that in the modern world
others have different lifestyles – which should not be surprising to us. This awareness
enriches us cognitively, perhaps it teaches a humbleness towards one’s own culture and
does not allow for ignorance towards others, but most of all it serves as a foundation
for a well-educated person:
Good education is the simple message that people are different and that there are different cultures and places in which people live and think differently. I am studying film studies
and am constantly having discussions about how we are not the most important in the world,
that somewhere on the other side of Africa there live interesting people who we could learn from.
My young colleagues don’t understand this, they go on trips, but it seems like they never leave the
hotel. I have the impression that there is a gap between us. I know that I am older and have more
experience, and I sometimes feel like their mother rather than like a friend from university. They
speak different languages, but I wonder what they are talking about. Sometimes it has to be explained to them that for example, people may not want to have a so-called career, or make huge
amounts of money but that they simply want to know more and feel good, maybe to build up their
self-esteem. If you want to be well educated you have to know this.

The condition for good education is a good teacher that knows how to use effective
tools to implement the curriculum:
Good education means a good teacher, who knows how to transfer knowledge, knows their
students and has good professional operational knowledge, only this type of teacher can be effective.

The domain of enlightenment captured here is the art of persuasion, clarification,
and providing advanced knowledge in such a way that ultimately results in a permanent
change in the thinking and actions of a student or students. It is more about the ways
of inciting this change rather than the content or overall meaning. Good education is
knowing more in order to be able to predict and take control of the world in which
we live.
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Teaching methods as a domain of the description
of “good education”
This short description of the reconstructed modes of thinking about good education
by adults brings an awareness that in regards to public reception education is thought
about in terms of teaching methods, which means that it is treated as the provider of
“conditions for learning” or as an environment created for persuasion. One can say
that this fits well with the perception of education as a service – a service that is well
selected and personalised, adapts the individual to the world and which, by those in
the field of education, is shown as objectively provided. Presumably, it always comes
down to social and economic progress, and the measure of this type of development
is the level of an individual’s adjustment to fulfill social and professional roles. There
is also one more important element of this type of understanding – if something is
failing either socially or economically then the cause is education, in the sense of the
employment of a “wrong method”, one which hasn’t been adjusted to the problems of
the real world, or which “can’t keep up with them”. The temptation to perceive within
this method the causes of success and explanations for failure is scientifically substan
tiated. It fits well with the actions through which a teacher (subject) changes its pupil
(subject) in alignment with pre-defined goals5. At school, across generations, the notion
was instilled in us that there is a strong relationship between the procedure (teaching)
and the guarantee of the civilisational development of society, that the objectivity of
knowledge is ensured through the use of scientific knowledge (teaching methods dur
ing class), and that the success of a schools effects is measured by evaluating the level
of adjustment of a student to the existing world. When combined with the pressure
that is placed on economic development and the hunger for economic success, we have
built something that resembles an educational mentality that is based on the belief that
beyond the technology of teaching there is no good education, and that without a good
teaching method there is no modern school or developed society (see Malewski 2000).
Phenomenography studies the common ways of understanding the world, it captures
in different forms the human conceptualisations of the different forms of experiencing it.
Modes of experiencing education by the subjects demonstrated through open answers,
structured according to the procedure of descriptive categories, allow for the observation
of the instrumental treatment of education. It is clear that the focus is on the methods
of good education rather than on the idea, on the effect rather than the sense, on the
objective factors of success or failure of the individual rather than on seeking internal
mechanism of learning as a matter of ethics (see Rutkowiak 2005, pp. 44-61). Perhaps,
5

A way of understanding education typical of scientific pedagogy, see J. Rutkowiak (1992).
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culturally we have managed to create the conviction that a school is solely a channel for
transmitting objective knowledge, meaning it is free of values as well as of its historicity
and context, and instead what is relevant is the celebration of the here and now. Which
is why, as per G.J.J. Biesta (2010), asking what it means that education is good and what
it is forces us to observe it and its justifications, tells us to look at its various meanings
and ideas, allows us to move past individual experiences and particular interests and
does not allow its meaning to be reduced to measurable effects in the form of acquired
knowledge and skills. In reference to the previously mentioned empirical description
of the categories that constitute the conception of “good education”, one can say that
the functional image that became dominant is that of “good education” in which the
aim is to adjust to the current world and take control over it. It turned out that asking about “good education” did not activate in the adult’s statements descriptions
in the context of the relation between man and the world in its ethical aspect, but
solely in a cognitive aspect. This results in the disappearance of the question about
the quality of the world and the aims of education altogether. Therefore, it would
now be important, as Joanna Rutkowiak claims, to understand that today the role of
education within the situation of the complexity of the world is to care for this world.
However, it can be added, that through our role as researchers and educators, (using the
formulation of Zbigniew Kwieciński) we should try to “reclaim” the public and ethical
meaning of education itself. This would come down to attempting to argue about its
essence (actually essences) within the public sphere, this way we would create a habit
of thinking about education as a value and not only as an instrumentally understood
teaching method. The above description of the disclosed descriptive categories that
make up the understanding of “good education” among mature students, who are also
parents, is treated as a voice in this important matter.
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TRANSKULTUROWY POTENCJAŁ WSPÓŁCZESNEGO KINA EUROPEJSKIEGO.
O ROLI FILMU W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DOROSŁYCH
TRANSCULTURALISM IN MODERN EUROPEAN CINEMA.
THE ROLE OF FILM IN INTERCULTURAL ADULT EDUCATION
Abstract: The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question
of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural adult
communication and education. The modern European cinema audience experiences multiculturalism
and is encouraged to reflect on mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. The representa
tion in films of ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements
and the issues of multicultural and transcultural societies. Transculturalism is characterised by cross
cultural associations, fusions and convolution leading to the formulation of a novel cosmopolitan
culture. Transculturalism acts as a unifying force of cultural diversity that not only brings together
different cultures but also creates a new common culture.
Keywords: film, multiculturalism, transculturalism, intercultural education.
Abstrakt: Celem rozważań zawartych w artykule jest przedstawienie znaczenia filmu w edukacji
międzykulturowej osób dorosłych oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i jak filmy
opowiadające o wielokulturowości mogą służyć komunikacji i edukacji międzykulturowej. We współ
czesnym kinie europejskim często poruszana jest problematyka wielokulturowości, która skłania do
namysłu nad wzajemną akceptacją i tolerancją kulturowego zróżnicowania. Ukazywanie mniejszości
etnicznych i rasowych w filmach łączy się z refleksją nad ruchami migracyjnymi oraz problemami
wielokulturowych i transkulturowych społeczeństw. Transkulturowość rozumiana jest jako zjawisko
przenikania się kultur, które prowadzi do powstawania sieci kulturowych, a także jako siła jednocząca
różnorodność kulturową, która nie tylko łączy różne kultury, ale także tworzy nową wspólną kulturę.
Słowa kluczowe: film, wielokulturowość, transkulturowość, edukacja międzykulturowa.

Na dużych i małych ekranach coraz częściej pojawiają się filmowe opowieści o migran
tach, uchodźcach czy mniejszościach etnicznych, co łączy się z refleksją nad problemami
wielokulturowych społeczeństw oraz z kryzysem migracyjnym spowodowanym wojną
w Syrii, która zapoczątkowała nasilenie ruchów migracyjnych. Filmowcy mierzą się
z tematem migracji i uchodźców, podejmują rozważania nad różnicami kulturowymi
i tożsamością kulturową bohaterów; włączając się w transkulturowy dyskurs, często
zmagają się z własnym dziedzictwem kulturowym i doświadczeniem imigracji, dzięki
czemu są bardziej otwarci na rozumienie Innego oraz na obustronną wymianę po
glądów. Czasem jednak ich wizja wielokulturowego społeczeństwa, gdzie wartością
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jest asymilacja oparta na uznaniu inności, wydaje się utopią, natomiast integracja ze
społeczeństwem nowego kraju pozostaje niespełnionym marzeniem. Warto się więc
zastanowić: czy filmy ukazujące odmienność, różnice kulturowe oraz problemy zwią
zane między innymi z migracją, tożsamością kulturową i etniczną mogą przyczynić
się do niwelowania lęków przed obcym i jego odmiennością? Jaka jest rola filmu
w kształtowaniu poglądów, opinii i postaw osób dorosłych? Czy i jak filmy o tematyce
wielokulturowości mogą służyć komunikacji i edukacji międzykulturowej? Jak przebiega
proces tworzenia się transkulturowej przestrzeni w kinie? Jak transkulturowe podejście
służy edukacji międzykulturowej? Odpowiedzi na te pytania wymagają pogłębionych
badań i rozpoznania stosunku odbiorców do problemu transkulturowości, zbadania
ich świadomości filmowej, jak również poznania kompetencji kulturowych widzów
filmowych. Zakres problematyki badawczej znacznie przekracza ramy niniejszego
tekstu, który traktuję jako wstęp do badań nad rolą filmu w edukacji międzykulturowej.
Wyniki badań prowadzonych między innymi w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji,
Belgii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech pokazują kryzys edukacji międzykulturowej,
sprzyjający tworzeniu się atmosfery postmultikulturowej oraz postrzeganiu idei społe
czeństwa wielokulturowego jako mitu politycznego i edukacyjnego. Badania te wskazują
na niechęć do idei społeczeństwa wielokulturowego i aktualnej polityki migracyjnej,
zwłaszcza wśród ugrupowań populistycznych i skrajnie prawicowych. Edukacja mię
dzykulturowa nie może ograniczać się dziś do szkolnej edukacji młodego pokolenia,
powinna obejmować działania kulturowe i społeczne opierające się na budowaniu
wiedzy o różnorodności kulturowej i szacunku do innych kultur, działania formalne
i nieformalne skierowane do różnych grup wiekowych (Dąbrowa 2010, s. 199-212).
Obszarem współczesnej nieformalnej edukacji międzykulturowej może być kino. Na
film jako medium edukacyjne zwraca uwagę Witold Jakubowski, pisząc:
film jest nie tylko fenomenem estetycznym, choć często akcentuje się ten właśnie wymiar jego
obecności w kulturze współczesnej. Film jest także zjawiskiem społecznym i kulturowym, co
rozszerza zakres naukowej nad nim refleksji i powoduje, że interesują się nim nie tylko filmo
znawcy. W literaturze pedagogicznej i psychologicznej można odnaleźć coraz więcej tekstów
poszukujących możliwości wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych (Jakubowski,
2018, s. 96).

Wielokulturowość a transkulturowość
Społeczeństwa wielokulturowe stały się dzisiaj faktem, jednakże źródła i formy wie
lokulturowości są zróżnicowane. Dostrzeganie i docenienie w praktyce społecznej
różnorodności kulturowej w kategorii „swój-obcy” jest naturalne i wiąże się z wielo
stopniową konstrukcją układów i relacji społecznych. Każda grupa spotyka się zwykle

Transkulturowy potencjał współczesnego kina europejskiego…

79

z więcej niż jedną inną grupą, postrzeganą jako obca, z różnych względów: językowych,
religijnych, etnicznych, narodowych, a „konstrukcje swojskości i obcości mają swoją
dynamikę, która okresowo nabiera większego impetu; zmiany całych konstrukcji
swojskości i obcości w sytuacjach kryzysów społecznych zyskują na intensywności”
(Nowicka 2010, s. 325). Ewa Nowicka podkreśla również, że postrzeganie odmienności
kulturowej w kategoriach „swojskości” i „obcości” jest, podobnie jak kategorie czasu
i przestrzeni, niezbywalnym elementem ludzkiego myślenia, od którego nie sposób się
uwolnić. Można jednak próbować uchronić się od zgubnych skutków przeobrażania
się kategorii obcości we wrogość (Nowicka 2010, s. 326). Pojęcie wielokulturowości
koncentruje się przede wszystkim na wymiarze etniczności, związanym z zajmowanym
obszarem geograficznym, oraz na zetknięciu się ze sobą przedstawicieli przynajmniej
dwóch narodowości (Mamzer 2002, s. 32-38). Wielokulturowość to
uświadomione współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w sąsiedztwie bez wyraźnego
rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej przestrzeni) dwóch lub więcej grup
społecznych o odmiennych cechach wyróżniających: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu
religijnym, systemie wartości, itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmien
ności z różnymi skutkami (Golka 2010, s. 64-65).

Jerzy Nikitorowicz zwraca uwagę, że „wizja społeczeństwa wielokulturowego prze
żywa poważny kryzys, zwłaszcza w kontekście wykreowanej w cywilizacji Zachodu
i kształtowanej tam idei relatywizmu kulturowego i poprawności politycznej, która
w efekcie prowadzi do wykluczenia tożsamościowego i marginalizacji nie tylko imigran
tów, ale także obywateli kraju ich przyjmującego” (Nikitorowicz 2011, s. 18). Kreowaniu
społeczeństwa wielokulturowego zagrażają właśnie postawy radykalnego relatywizmu
kulturowego i poprawności politycznej, które mogą prowadzić do wykluczenia, samo
wykluczenia i marginalizacji. Natomiast istotą społeczeństwa wielokulturowego jest
umiejętność przejścia od często wrogiej reakcji na inność do interakcji, czyli próby
poznania, zrozumienia, współpracy i dialogu (Nikitorowicz 2011, s. 18-19).
Wolfgang Welsch proponuje natomiast, by takie pojęcia jak „wielokulturowość”
i „interkulturowość” zastąpić terminem „transkulturowość”, który został wprowadzo
ny do badań nad wielokulturowymi społeczeństwami. Badacz, wychodząc od krytyki
ujęcia kultury jako homogenicznej całości, rozumianej często jako kultura narodowa,
zwraca uwagę, że zjawisko przenikania się kultur jest nie tyle zjawiskiem nowym, ile
rozgrywającym się na większą niż w przeszłości skalę. Zdaniem W. Welscha, dzisiejsze
kultury są ze sobą powiązane i tworzą rodzaj sieci kulturowych, które obejmują to, co
globalne i lokalne oraz uniwersalne i partykularne (Welsch 2004). Transkulturowość
w rozumieniu W. Welscha nie oznacza uniformizacji, ale łączy się z wytwarzaniem nowej
różnorodności. Sieci transkulturowe składają się z rozmaitych przeplatanych w różny
sposób nici, a różnice istnieją nie między odgraniczonymi kulturami, lecz pojawiają
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się pomiędzy transkulturowymi sieciami. Mechanizmy różnicowania zachodzą według
kulturowych procesów wymiany i nie są warunkowane czynnikami geograficznymi
czy narodowymi. Welsch wyróżnia determinanty kulturowe charakterystyczne dla
społeczeństw transkulturowych, które obejmują budowanie sieci kulturowej, hybry
dyzację kulturową, zanikanie rozróżnienia na obce i nasze, rozróżnianie tożsamości
kulturowej i narodowej. Jak pisze Welsch: „praca nad własną tożsamością coraz częściej
staje się pracą nad integracją wielu komponentów o różnym pochodzeniu kulturowym”
(Welsch 1998, s. 209).
Jadwiga Romanowska omawia genezę i ewolucję pojęcia transkulturowości, powołu
jąc się między innymi na takich antropologów jak Bronisław Malinowski czy Fernando
Ortiz, którzy używali go w swoich tekstach (Romanowska 2013). Inny badacz – Dick
Hoerder pisze:
za transkulturowość uważać można praktyki życia w dwóch lub większej ilości kultur oraz to
warzyszący temu proces tworzenia się transkulturowej przestrzeni. Strategiczną transkulturową
kompetencją jest umiejętność konceptualizacji projektu – życia w kulturowo różnych kontek
stach i wyborów dokonywanych między nimi, czyli tego, co można byłoby nazwać procesem
negocjacji (Hoerder 2006).

Jednym z czynników kulturowej różnorodności oraz transkulturowości są mi
gracje, czyli terytorialne przenoszenie się odmiennych kulturowo grup, prowadzące
do bezpośrednich lub pośrednich kontaktów jednostek i grup o innym kulturowym
zapleczu i wychowanych w innych systemach wartości, pojęć czy wzorów zachowa
nia. Migrantami są polityczni uchodźcy, osoby, które starają się o uzyskanie statusu
uchodźcy, studenci, pracownicy kontraktowi, czasowo przebywający w danym kraju,
czy osoby mieszkające na stałe w innym niż własny kraj ze względów ekonomicznych
bądź rodzinnych (np. małżeńskich), co tworzy nowe typy wielokulturowości na płasz
czyźnie rodzinnej (Nowicka 2010, s. 333). W obecnej sytuacji społecznej i politycznej
istnieje potrzeba przygotowania się do życia w społeczeństwie wielokulturowym,
akceptacji inności i różnorodności. Wielu członków społeczeństwa, niezależnie od
kraju zamieszkania, nie radzi sobie z lękiem przed Obcym i Innym, dlatego ważne
jest podejmowanie rozmaitych działań edukacyjnych i animacyjnych skierowanych do
różnych grup wiekowych, również do osób dorosłych, które pomogą w zrozumieniu
odmiennych wartości i zachowań osób pochodzących z innych kręgów kulturowych.
Jest to wyzwanie dla współczesnej edukacji międzykulturowej, bo jak wskazują wyniki
badań prowadzonych wśród studentów, ich światopogląd dotyczący postrzegania Inności
w kontekście imigracji ma charakter przede wszystkim wartościujący, a nie poznawczy.
Inność staje się problemem społecznym, to znaczy dostrzeganym i ważnym dla społecznego
doświadczenia jednostek, dopiero w narracji doświadczenia – doświadczenia nie tylko osobistego,
ale także zapośredniczonego. Rozwój kontaktów z Innym, według badanych, będzie prowadził
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do konfliktów. W badaniu fokusowym dało się też zaobserwować centryczne podejście do
odmienności. Akceptacja imigranta następuje przede wszystkim w drodze asymilacji, aktach
redukowania odmienności (Misiejuk 2017, s. 56).

Edukacja filmowa – edukacja międzykulturowa
Katarzyna Olbrycht zwraca uwagę, że:
pedagogika międzykulturowa szuka w ostatnich latach rozwiązań, które mogłyby stanowić
podstawę edukacji międzykulturowej, kształcącej do konstruktywnego dialogu, gotowości
do pokojowej koegzystencji i współdziałania. W wielu środowiskach pojawiają się już cenne
inicjatywy i pierwsze sprawdzone doświadczenia. Wydaje się jednak, że jednym z głównych
czynników sprzyjających lub przeciwdziałających wykluczeniu kulturowemu i społecznemu
przedstawicieli innych kultur jest ogólniejsza postawa społeczeństwa wobec ludzi spoza „głów
nego nurtu społecznego” (Olbrycht 2011, s. 103).

Inicjatywy służące edukacji międzykulturowej, o których wspomina autorka, obecne
są w programach i projektach edukacji filmowej proponowanych na przykład przez
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które w roku szkolnym 2018/2019
miało w swej ofercie edukacyjnej między innymi cykl przeznaczony dla uczniów
ostatnich klas szkoły podstawowej i wygaszanych gimnazjów zatytułowany Między
kulturami, a w roku szkolnym 2019/2020 cykl Wielokulturowość w filmie skierowany
do uczniów szkół średnich. Program obejmował filmy poruszające temat akceptacji
odmienności etnicznej i kulturowej, asymilacji oraz poszanowania prawa do godnego
życia (https://nhef.pl/program/cykle/wielokulturowosc-w-filmie [dostęp 13.05.2019]).
Dorota Misiejuk zwraca uwagę, że w obliczu wielokulturowości konieczne jest przy
gotowanie młodego pokolenia nie tylko do rozumienia współczesności, ale i tworzenia
przyszłości, wymaga to jednak nowego, jakościowo uwarunkowanego spojrzenia na
relację człowieka i kultury.
Propagowanie podejścia transkulturowego w edukacji dzieci i młodzieży ma sens i znaczenie
tylko wtedy, kiedy wytwarzamy relacje osobiste naszych wychowanków do artefaktów kultury.
A to oznacza, że w procesie edukacji koncentrujemy się przede wszystkim na budowie kompe
tencji w zakresie treści kultury i regionu, a nie tylko formy kultury. Oznacza to nie tylko wiedzę
o artefaktach kultury i ich znaczeniu w określonym czasie historycznym, ale przede wszystkim
ukazuje funkcjonalne znaczenie artefaktów dla określonych czasów i stojące za nimi postawy
ówczesnych ludzi. Przez trening umiejętności (kulturowych) jednostki czują się osadzone
w strukturze kultury, a w efekcie sprawcze w stosunku do systemu kultury. Nie są już dłużej
ograniczone tradycją, ale mają moc jej odpowiedzialnego kształtowania (Misiejuk 2015, s. 217).

Istnieje przekonanie (oparte na doświadczeniu i praktyce edukacyjnej), że filmowa
edukacja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, czasem studentów
i nauczycieli, którzy zostają później edukatorami młodych odbiorców. O edukacji fil
mowej dorosłych wspomina się rzadko. Małgorzata Jakubowska, dokonując przeglądu
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definicji i celów edukacji filmowej, zwraca uwagę na ich zróżnicowanie ze względu
na odmienny sposób rozumienia przedmiotu tej edukacji, czyli filmu – jako dzieła
artystycznego, tekstu kultury, komunikatu audiowizualnego. Współczesna edukacja
filmowa może być traktowana samodzielnie, może też być elementem edukacji me
dialnej. Obowiązujące definicje zazwyczaj skupiają się na kształtowaniu kompetencji
odbiorczych oraz oddziaływaniach wychowawczych, przekazywaniu określonej wiedzy
teoretycznej i kształtowaniu umiejętności praktycznych (krytyczno-filmowych i coraz
częściej realizatorskich). Jednakże obecnie, jak podkreśla Jakubowska, szerzej rozumia
na edukacja filmowa ukierunkowana jest nie tylko na dzieci i młodzież, ale obejmuje
upowszechnianie kultury filmowej i edukację w jej zakresie adresowaną do dorosłych
(Jakubowska 2016, s. 100).
Europejskie instytucje zajmujące się edukacją filmową dziś nie ograniczają jej oddziaływa
nia do dzieci, młodzieży i edukatorów filmowych […], wskazują też na potrzebę kształcenia
filmoznawczego dedykowanego rodzicom, seniorom […]. Celem edukacji filmowej w Polsce
powinno być stworzenie stabilnego systemu (w tym stabilnych instytucji), który będzie promował
i realizował nowoczesną, długofalową strategię opartą na tradycji, ale także dalszy, dostosowany
do zmieniających się potrzeb, rozwój (Jakubowska 2016, s. 116).

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, rozpatrując model edukacji filmowej w kontekście
antropologicznego ujęcia kultury, uważa, iż edukacja filmowa powinna się stać częścią
szerszego procesu przygotowania do odbioru kultury (Nurczyńska-Fidelska i in. 1993).
Edukacja filmowa dorosłych (rozumiana także jako forma edukacji kulturalnej)
może być prowadzona przez instytucje kultury, takie jak filmoteki, mediateki, biblioteki,
miejskie i gminne ośrodki kultury, kina lokalne i studyjne, dyskusyjne kluby filmowe,
organizacje pozarządowe czy uniwersytety trzeciego wieku. Upowszechnianie kultury
i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze (audiowizualnej, medialnej,
filmowej) powinno być jednym z głównych celów edukacji kulturalnej, która wpisana
jest w działalność tych instytucji kultury. Przestrzenią edukacyjną są także liczne festi
wale i przeglądy filmowe, których celem jest upowszechnianie kultury filmowej oraz
prezentacja dorobku rodzimego i światowego kina. Festiwale filmowe stanowią forum
społecznej i politycznej dyskusji prowadzonej za pośrednictwem filmowego medium,
gdzie publiczność ma okazję oglądać pobudzające do dyskusji filmy, ukazujące miejsca,
w których powstały, z ich problemami i konfliktami społeczno-politycznymi. Wydarzenia
takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
czy Millennium Docs Against Gravity Film Festival stanowią forum międzykulturowego
dialogu i są refleksją nad współczesnym światem i jego problemami.
Wymienione wydarzenia i przestrzenie są ważne z perspektywy edukacji nieformal
nej (Tabor 2010), w którą wpisuje się edukacja filmowa oraz międzykulturowa. Edukacja
nieformalna zakłada wolność jednostki, wymaga samoświadomości i krytycznej refleksji,
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a doświadczenie [również filmowe – przyp. E.K.] staje się źródłem wiedzy i pozwala
na inicjowanie zmian społecznych (Malewski 2010, s. 41). Tak rozumiana edukacja
nieformalna może być realizowana zarówno na gruncie edukacji filmowej, jak i mię
dzykulturowej. Tę ostatnią Jerzy Nikitorowicz definiuje jako:
ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek i grup, instytucji, organizacji stowarzyszeń,
związków sprzyjających takiemu rozwojowi człowieka, aby stawał się on w pełni świadomym
i twórczym członkiem wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, wyznaniowej, narodowej,
kontynentalnej, kulturowej i globalnej – planetarnej oraz był zdolny do aktywnej samorealizacji,
kształtowania trwałej tożsamości i odrębności. Skutkiem edukacji ma więc być dynamizacja
społeczno-kulturowa różnych grup, wzajemne poznanie, zbliżenie i integracja, z zachowaniem
własnej odrębności i własnych wizji rozwoju. Stąd podstawową zasadą jest nieredukowalna róż
nica, dotycząca zarówno grup mniejszościowych, jak i grupy większościowej. Różnicę traktuje
się bowiem nie tylko jako wartość samą w sobie, a także jako cechę konstytutywną człowieka
oraz czynnik wzajemnego rozwoju (Nikitorowicz 2009, s. 282).

Edukacja międzykulturowa na przykładzie filmu Klasa
Temat edukacji międzykulturowej porusza francuski film Klasa (Entre les murs, 2008)
Laurenta Canteta. Filmowa opowieść oparta jest na przeżyciach nauczyciela Françoisa
Begaudeau, autora książki będącej podstawą scenariusza. Uczniowie o różnych korze
niach etnicznych i narodowościowych – potomkowie mieszkańców dawnych kolo
nii – pochodzą z Afryki Północno-Zachodniej i Zachodniej, Azji, Wysp Karaibskich.
Przestrzeń szkoły w filmie Canteta służy ilustracji idei edukacji międzykulturowej
skoncentrowanej na prawie do wyrażania własnych poglądów, manifestowaniu swej
tożsamości etnicznej, nauce krytycznego myślenia, a przede wszystkim komunikacji
międzykulturowej. Wychowanie w wielokulturowej szkole w duchu tolerancji, wzajem
nej akceptacji, wpajanie idei równości, jedności i braterstwa nie kończy się sukcesem.
Porażkę ponoszą wszyscy uczestnicy systemu oświatowego, zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie. Film ten stanowi głos w dyskusji na temat kształtu i przyszłości edukacji
międzykulturowej oraz zadaje podstawowe pytania dotyczące miejsca i roli imigran
tów we współczesnej Europie. Uczniowie pochodzący z różnych zakątków świata
umieszczeni w niezbyt obszernej klasie kłócą się, obrażają, biją. Francuski tytuł filmu
Entre les murs lepiej oddaje atmosferę filmu oraz stanowi klucz do jego interpretacji,
anonsując wielokulturową szkołę zamkniętą za murami. Jego przenośne znaczenie
natomiast implikuje przeszkody i trudności, z którymi borykają się nauczyciele, stojący
przed zadaniem edukacji wielokulturowego społeczeństwa. Symboliczny mur otacza
budynek szkolny, jego ściany stanowią granicę pomiędzy poszczególnymi, różniącymi
się kulturowo i etnicznie uczniami oraz, pomimo starań obu stron, nauczycielami
i uczniami. Zmagania nauczyciela z systemem oświatowym kończą się niepowodzeniem.
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Nie sprawdziły się niekonwencjonalne metody nauczania, za pośrednictwem których
starał się wpajać uczniom uniwersalne wartości, pokazywać, na czym polega godność
osobista, wolność, sprawiedliwość. Szkoła okazała się instytucją ograniczającą wolność
człowieka, zarówno nauczyciela, jak i uczniów, oraz zaprzeczającą wpajanym warto
ściom. Film ukazuje proces reprodukowania kultury dominującej w wieloetnicznej
szkole, która powinna służyć wyrównywaniu szans wśród imigrantów. Odmienność
kulturowa, językowa, wyznaniowa, historyczna uczniów stanowi przyczynę konfliktów
w klasie, będącej metaforycznym odpowiednikiem współczesnej Francji (Konieczna
2011, s. 164-166).
W filmie Canteta dostrzec można kryzys edukacji międzykulturowej, zakładającej
równość szans dla uczniów o odmiennym pochodzeniu etnicznym, narodowościowym
i religijnym. Wielokulturowość zobrazowana w filmie rodzi wiele problemów związa
nych z funkcjonowaniem wieloetnicznej szkoły, która zamiast niwelować antagonizmy
w sferze instytucjonalnej, często je pogłębia. Pedagogika międzykulturowa jawi się
jako utopijna ideologia edukacyjna oparta na przekonaniu o możliwości „stworzenia
równoprawnych warunków życia dla różnych kulturowo i etnicznie grup żyjących
w ramach danego społeczeństwa” (Śliwerski 2005, s. 292).
W paryskim wielokulturowym gimnazjum takie próby są podejmowanie, jednakże w mo
mencie konfliktu w obszarze władzy, oporu i poczucia dominacji pomiędzy uczniami a nauczy
cielami dochodzi do starcia kultur i interesów narodowościowych. Imigranci z Afryki i Azji
próbują w szkole poznawać zastaną kulturę francuską (europejską) i są przygotowywani do
poszukiwania jej punktów stycznych z kulturą rodzimą, ale w sytuacjach krytycznych dochodzą
do głosu zakorzenione stereotypy i uprzedzenia, uniemożliwiające wzajemne porozumienie
i proces adaptacji kulturowej. Edukacja międzykulturowa może bowiem mieć miejsce jedynie
w wypadku, kiedy uda się w kontakcie z człowiekiem innej kultury zrozumieć jego specyficz
ny system orientacyjny oparty na wyznawanych przez niego wartościach, sposobie myślenia
i działania (Konieczna 2011, s. 167).

Współczesna edukacja międzykulturowa mimo szczytnych celów wyeliminowania
w przyszłości przemocy i konfliktów między narodami uwikłana jest w rzeczywistość
społeczno-polityczną oraz jej ideologiczne zawłaszczenie (Śliwerski 2005, s. 301-302).
Film ten w pełni ilustruje kryzys społeczeństwa wielokulturowego, o którym mówi
Jerzy Nikitorowicz, i pokazuje, że w reakcji na odmienność pojawia się brak zrozu
mienia, ksenofobia, rozmaite uprzedzenia i stereotypy, które w obliczu braku umie
jętności podjęcia dialogu nie pozwalają na konstruktywne relacje międzykulturowe
(Nikitorowicz 2011). Nie sprawdza się również transkulturowe podejście do edukacji,
którego celem jest tworzenie sieci kulturowych opartych na podobieństwach pomiędzy
własną a zastaną kulturą. Okazuje się, że proces tworzenia transkulturowej przestrzeni
i życia w kulturowo różnych kontekstach wymaga szczególnych kompetencji i treningu
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umiejętności kulturowych (Misiejuk 2015) oraz włożenia wysiłku w budowanie relacji
międzykulturowych, a przede wszystkim międzyludzkich.

Migranci we współczesnym kinie europejskim – zarys problematyki
W ostatniej dekadzie można było zobaczyć również inne filmy komentujące współczesne
problemy migracyjne. Popularne francuskie komedie, takie jak Nietykalni (Intouchables,
2012) Oliviera Nakache i Érica Toledano czy Za jakie grzechy, dobry Boże (Qu’est‑ce
‑qu’on a fait Au Bon Dieu, 2014) w reżyserii Philippa de Chauveron przede wszystkim
bawią, ale zabierają też głos na temat pozytywnie postrzeganej imigracji, stanowiącej
czynnik społecznego postępu i konsekwencję francuskiej historii. Nie wspominają
o zagrożeniach, takich jak brak bezpieczeństwa, pracy, zanik tożsamości kulturowej
rdzennych Francuzów, czyli stanowiskach wykorzystywanych przez prawicowe ugru
powania polityczne. Film Nietykalni przekonuje o wzajemnej, koniecznej zależności
zróżnicowanego etnicznie i kulturowo społeczeństwa. Idea tak wyobrażonej jedności
wykazuje wyraźne ideologiczne nacechowanie, przybiera formę swoistej propagandy,
ukazującej w pełni zasymilowanych z francuskim społeczeństwem migrantów.
Philippe de Chauveron, autor scenariusza i reżyser filmu, oparł Za jakie grzechy,
dobry Boże? na autobiograficznym wątku. Kulturowa odmienność i obcość, jak pokazuje
reżyser, wszystkich wzbogaca, a nie lubimy i boimy się tego, czego nie znamy. Oswojony
lęk przestaje być groźny, a negatywne emocje na drodze wzajemnego zrozumienia
i tolerancji mogą się przerodzić w pozytywny stosunek do wszelkiej inności.
Inna komedia Afrykański doktor (Bienvenue à Marly-Gomont, 2016, reż. Julien
Rambaldi) to opowieść osadzona w latach 70. XX wieku, której scenariusz napisano na
podstawie prawdziwej historii wykształconego we Francji kongijskiego lekarza. Film
w zabawny sposób ukazuje zmagania afrykańskiej rodziny z brakiem tolerancji sąsiadów,
głupotą i złośliwością urzędników. Ale jak to w baśniach bywa, wszystko dobrze się
kończy. Rodzina z Konga przyjmuje lokalne zwyczaje, asymiluje się, stając się częścią
francuskiej społeczności. Mamy tutaj do czynienia z idealnym modelem imigranta
znaturalizowanego zgodnie z oczekiwaniami europejskiego, postkolonialnego świata.
Lekka komediowa konwencja i ukazanie wyidealizowanego wizerunku zasymilowa
nego imigranta służą kształtowaniu pozytywnych opinii i poglądów na jego temat, zatem
celem filmowej dydaktyki jest kształtowanie przyjaznego stosunku do imigrantów. Filmy
te ocieplają wyobrażenie o imigrantach, być może budzą refleksję na temat tolerancji
i akceptacji odmienności potencjalnego sąsiada o innym etnicznym pochodzeniu. Może
także zaistnieć sytuacja odbiorcza, w której widzowie postrzegają perypetie bohaterów
bezrefleksyjnie, wyłącznie na poziomie sytuacyjnych żartów.
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O niewydolnej polityce imigracyjnej opowiada francuski dramat Jesień we Francji
(Une saison en France, 2017) wyreżyserowany przez pochodzącego z Czadu Mahamata
‑Saleha Harouna. Autor, wykorzystując własne dziedzictwo kulturowe i doświadczenie
imigracji, wpisuje swój film w transkulturowy dyskurs. Bohaterami opowieści są dobrze
wykształceni bracia – imigranci z Republiki Środkowej Afryki (dawnej francuskiej ko
lonii) zmagający się z bezduszną biurokracją i bzdurnymi przepisami, które utrudniają
im życie w nowym kraju. Film, inny w swej wymowie od wcześniej wymienionych
francuskich komedii, jest przede wszystkim opowieścią o trudach procesu asymilacji.
Innym przykładem transkulturowego kina jest twórczość niemieckiego reżysera,
potomka tureckich emigrantów, urodzonego w Hamburgu Fatiha Akina. Od pierwszych
krótkometrażowych filmów realizowanych w końcu lat 90. XX wieku po najnowszy
film z 2017 roku W ułamku sekundy (Aus dem Nichts) twórca porusza problem turec
kiej diaspory, stereotypów etnicznych i wieloetnicznego społeczeństwa współczesnej
Europy. Akin w jednym ze swoich pierwszych ważnych filmów Głową w mur (Gegen
die Wand, 2004) opowiada o poszukiwaniu własnego miejsca w wielokulturowym
świecie i pokazuje, że proces integracji wiąże się zazwyczaj z kryzysem tożsamości,
jest niezwykle trudny i bolesny, a relacje między kulturami większości i mniejszości
sprzyjają napięciom (Loska 2016, s. 299).
Nie tylko twórcy z Francji i Niemiec, ale również Szwedzi czy Finowie stworzyli
w ostatnich latach filmy pochylające się nad losem migrantów. W refleksję na temat
kondycji sytego zachodniego świata wplątane są wątki wywołujące dyskomfort wi
dza – zadowolonego i pewnego siebie obywatela Zachodu. Szwedzki film The Square
(reż. Ruben Östlund, 2017) to przede wszystkim satyra na współczesną sztukę i krytyka
społecznej znieczulicy, ale również opowieść o lęku o własny bezpieczny świat. W The
Square utożsamianie problemu migracji z problemem jednostkowego i narodowego
bezpieczeństwa prowadzi do stygmatyzacji obcych. Za publicznym przyzwoleniem
migranci są pierwszymi podejrzanymi w sprawie nawet drobnego wykroczenia.
Problem kryzysu migracyjnego pojawia się w filmach fińskiego twórcy Aki
Kaurismäki’ego Człowiek z Hawru (Le Havre, 2011) oraz Po tamtej stronie (Toivon
tuolla puolen, 2017). Reżyser bezpośrednio nawiązuje do problemu migracji, oskar
żając Europę o brak solidarności z uchodźcami. Aki Kaurismäki krytykuje politykę
imigracyjną, służącą głównie ograniczeniu napływu uchodźców i wzmocnieniu granic.
Apeluje o zwyczajną ludzką przyzwoitość, która wymaga od nas, aby pomagać słabszym
i tym, którzy tej pomocy bezwzględnie potrzebują. Gościnność ma tu przede wszyst
kim wymiar etyczny, wiąże się z otwarciem na Innego, opiera się na idei solidarności
i odpowiedzialności za drugiego człowieka (Loska 2016, s. 160). Świat przedstawiony
w Po tamtej stronie przypomina nieco francuskie komedie o „dobrych imigrantach”,
ale bez nadmiernego populizmu. Relacja pomiędzy rozczarowanym życiem Finem
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a młodym syryjskim uchodźcą, podobnie jak ta ukazana w Nietykalnych, stanowi
metaforę stosunku Europy do imigrantów, jednak wydaje się bardziej realna i uczciwa.
Ewolucja od wrogości przez wzajemne zrozumienie do poczucia solidarności w obliczu
życiowego kryzysu stanowi o wiarygodności intencji reżysera.
Przywołane filmy nie tylko wpisują się w dyskurs transkulturowy, ale także ilustrują
występujące w Europie modele integrowania imigrantów ze społeczeństwem; model
francuski oparty na asymilacji, gdzie imigranci postrzegani są „w sposób indywidu
alistyczny jako obywatele i podmioty prawne” (Łucka 2010, s. 175), model wielokul
turowości, w którym imigranci ukazywani są jako członkowie mniejszości etnicznych,
oraz model integracji, jeszcze nie do końca sprawdzający się w krajach europejskich,
natomiast funkcjonujący już w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych. Tam po 2001
roku (11 września 2001 r. uznaje się za symboliczny koniec epoki wielokulturowości)
nastąpiła współczesna integracja imigrantów z amerykańskim społeczeństwem, które
niezależnie od przynależności etnicznej jego członków łączy wiara w podstawowe
amerykańskie wartości. Tak rozumiana integracja nie pozbawia jednak imigrantów
prawa do różnorodności czy podwójnej tożsamości (Łucka 2010, s. 190-198).

Podsumowanie
Można wierzyć, że filmy o wielokulturowej tematyce, zwłaszcza te tworzone przez fil
mowców o transkulturowym doświadczeniu, służą promowaniu tolerancji, otwartości
na Inność, a także podtrzymywaniu tożsamości poszczególnych społeczności i osób.
Twórcze uwydatnianie kulturowego zróżnicowania, propagowanie uniwersalnych war
tości oraz sprawiedliwości społecznej bez względu na płeć, rasę, wyznanie, pochodzenie
etniczne i społeczne ma szansę przyczynić się do namysłu nad kondycją zróżnicowa
nego kulturowo i etnicznie świata. Ważne społecznie filmy pomagają w uświadamianiu
obecności różnych kultur uwikłanych w kulturowe sieci, przyczyniają się do traktowania
ich jako czynnika wzajemnego wzbogacania się; obrazują rozmaite formy konfrontacji
często niespójnych i przeciwstawnych wartości, ukazują możliwości mediacji i drogi
rozwiązywania konfliktów, odgrywając ważną rolę we współczesnej edukacji między
kulturowej, która musi nieustannie poszukiwać nowych, coraz bardziej skutecznych
form. Aktywne uczestnictwo w kulturze filmowej umożliwia podjęcie dialogu na
temat różnorodności kulturowej. „Wejście »w dialog z filmem«” – jak zauważa Witold
Jakubowski – „prowadzi do aktywności widza, prowokuje interakcję z tekstem, która ma
swój edukacyjny wymiar” (Jakubowski 2018, s. 111). Filmy fabularne i dokumentalne
obrazujące problemy współczesnego świata pobudzają do refleksji, stają się przed
miotem dyskusji na temat różnic kulturowych, społecznych, edukacyjnych. Ponadto
pokazywanie lokalnych konfliktów i problemów społeczno-politycznych uniwersalizuje
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ich znaczenie. Kino odgrywa istotną rolę w uświadamianiu znaczenia dialogu między
kulturami. Napięcia i niepokoje społeczne, które pojawiają się w filmowych narracjach,
mogą stanowić punkt wyjścia do dialogu międzykulturowego, służącego budowaniu
otwartego i zróżnicowanego społeczeństwa. Zapośredniczony przez kino dialog „ma
potencjał budowania tak potrzebnych we współczesnym świecie relacji i interakcji
międzykulturowych opartych na humanistycznych wartościach” (Konieczna 2019, s. 43).
Medium kina może stanowić interesującą przestrzeń działań w procesie nieformal
nej edukacji dorosłych. Moim zamiarem nie była szczegółowa analiza i interpretacja
wybranych filmów czy prezentacja form i metod pracy z filmem w ramach edukacji
filmowej i międzykulturowej dorosłych – wymaga to przeprowadzenia pogłębionych
badań empirycznych. Celem refleksji, która stanowi wstęp do badań nad rolą filmu
w edukacji międzykulturowej, było zwrócenie uwagi na obecność kina transkultu
rowego w społecznym dyskursie i jego znaczenie w kształtowaniu poglądów, opinii
i postaw osób dorosłych.
Kino o tej tematyce może zostać wykorzystane również w procesie animacji społecz
no-kulturalnej i jej obszarach skupiających się na upowszechnianiu kultury filmowej.
We współczesnej praktyce animacyjnej rozwijającej się w Polsce od lat 90. XX wieku
obecne są założenia teoretyczne wywiedzione z pedagogiki społecznej o humanistycz
nej orientacji:
Tak zorientowana animacja społeczno-kulturalna nie unika wartościowania, nie dystansuje
się od programu precyzowania postulatów i działań naprawczych. Wzmacniana założeniami
pedagogiki zaangażowanej realizuje ambitną wizję dynamicznej zmiany społecznej, przekształ
cenia jednostek i środowisk pasywnych w siły zdolne do samodzielnego działania […]. Ten
wymiar praktycznych zabiegów animacyjnych jest znacząco obecny w różnych działaniach.
Jest on wspierany przez władze, instytucje lokalne i ponadlokalne, programy społeczne i pro
jekty wpisane w priorytety budujące kapitał społeczny i ludzki, a także przez zaangażowanych
działaczy i liderów środowiskowych, dla których przekształcenie i modernizacja społeczna jest
celem wiodącym. Media i zorganizowane struktury społeczne właśnie takie działania animacyjne
uznają za wzorcowe. Dostrzegają w nich wyraźny aspekt pedagogiczny, prospołeczną orientację
i pożądane prorozwojowe funkcje społeczne (Idzikowski 2013, s. 47).

Kultura filmowa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni społecznej.
Filmowe obrazy nie tylko odzwierciedlają doświadczenia ludzi, ale je utrwalają oraz
mają moc kreowania rzeczywistości, pobudzają do aktywności społecznej, uwrażliwiają
na krzywdę, zło i przemoc. Dlatego stanowią istotne narzędzie, które należy uwzględnić
w praktyce edukacyjnej i animacyjnej. Transkulturowe podejście do edukacji wykorzy
stującej artefakty (Misiejuk 2015), którymi są również filmy, jest szansą na wykształcenie
kompetencji kulturowych sprzyjających relacjom i interakcjom międzykulturowym.
W historii kina światowego istnieje wiele filmów skupionych na eksponowaniu pro
blemów dotyczących różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej. Relacje Ja – Inny

Transkulturowy potencjał współczesnego kina europejskiego…

89

stanowią odwieczny i nieustannie powracający w kinie temat, ukazywany i interpre
towany w setkach filmów. Wielokulturowość oraz transkulturowość są częścią kultury
filmowej; wystarczy tylko z tego potencjału skorzystać.
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abstract: The following article deals with the problem of a dramatic change of the modern ‘subject
code’. Modernity has changed. The magic of individuality, the autonomy of the subject that successfully
opposes the class conventions of pre-modernity has probably become a myth and perhaps turned
into a compulsion to be ‘singular’ in late modernity, as Andreas Reckwitz points it. We rediscover
new dimensions of ‘subjectivisation’ and ‘governmentality’, as Michel Foucault identified it decades
before. And we are even reminded of Pierre Bourdieu’s polemical thesis that the idea of a consistent
biography is a pure illusion. Has ‘modern subject’ lost its importance? Is there no way out from this
perspective? The article closes with a ‘skeptical optimism’.
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abstrakt: Poniższy artykuł dotyczy problemu radykalnej zmiany współczesnego „kodu podmio
tu”. Nowoczesność uległa zmianie. Magia indywidualności, autonomia podmiotu, który skutecznie
przeciwstawia się klasowym konwencjom przednowoczesności, w późnej nowoczesności stała się
prawdopodobnie mitem i być może przekształciła się w przymus bycia „szczególnym” (singular), jak
wskazuje Andreas Reckwitz. Odkrywamy na nowo inne wymiary „subiektywizacji” i „rządomyślności”,
zidentyfikowane kilka dekad wcześniej przez Michela Foucaulta. Przypomina się nawet polemiczna
teza Pierre’a Bourdieu, że idea spójnej biografii to czysta iluzja. Czy „nowoczesny podmiot” stracił
na znaczeniu? Czy nie ma wyjścia z tej perspektywy? Artykuł kończy się w duchu „sceptycznego
optymizmu”.
Słowa kluczowe: nowoczesność, ponowoczesność, kod podmiotu, singularyzacja, subiektywizacja,
rządomyślność, iluzja biograficzna.

Modernity has changed. The current ‘digitalisation narrative’ has revolutionised our
lifeworlds and our working worlds. It has forced new patterns of division onto latemodern societies, superimposed on old class differences but without qualifying them:
between the creative and the low-skilled, between men and women, between the in
digenous population and migrants, between hetero- and homosexuals, between urban
and rural dwellers, between digital natives and those sceptical of technology, between
young and old. It has also called into question the ‘subject code’ of classical moder
nity – with very direct implications for the construct of ‘biography’ (Alheit 2018): the
magic of individuality, the autonomy of the subject that successfully opposes the class
conventions of pre-modernity and which keeps alive the hope of perpetual progress,
* Peter Alheit, Prof. em. Dr. Dr. – Georg-August-University of Goettingen, Institute of Educa
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has probably become a myth and perhaps turned into a compulsion to be ‘singular’,
special, with a ‘unique feature’ (Reckwitz 2017, pp. 429-442), a compulsion which
embraces individuals, organisations, even collectives and the things of everyday life
and forces them into a whirlpool of non-stop marketing. Foucault’s prediction, in his
lectures on the ‘history of governmentality’ as early as the late 1970s, of the ‘generalisa
tion of the economic form’ (2000, p. 261) appears to be coming true. Just like the two
effects that this trend is producing: the subjugation of all non-economic areas of life,
namely social relationships and individual needs, under strictly economic rationales,
and the power of global ‘cultural capitalism’ to subjugate even government policies to
a permanent ‘economic tribunal’.
A qualitatively new theoretical perspective on biography has been established in late
modernity, and not just in educational science. Early studies by Anthony Giddens and
Ulrich Beck (Giddens 1991; Beck 1986, 1992; Beck et al. 1996) were already positing
the diagnosis of a radical ‘individualisation’ of social existence due to traditional social
milieus that were obviously disintegrating, while a dramatic increase in decision-making
options was forcing individuals to become reflexive ‘agents of the self ’. However, since
the turn of the millennium, awareness of a perceptible transformation of modernity
has further intensified. We realise a trend from ‘individualisation’ to ‘singularisation’, as
Andreas Reckwitz (2017) describes it (1). We rediscover new dimensions of ‘subjectivi
sation’ and ‘governmentality’, as Michel Foucault (2000) identified it decades before (2).
And we are reminded of Pierre Bourdieu’s ‘biographical illusion’ (1990) – a polemical
essay which he published more than 30 years ago (3). Has the ‘modern subject’ really
ended? Is there no way out from this perspective? (4). The following considerations
deal with such questions.

1. Individualisation and singularisation
The most pointed diagnosis of contemporary society at present is provided by Andreas
Reckwitz, a German cultural sociologist who predicts a ‘society of singularities’ (2017).
According to Reckwitz, this new form of society can be traced to three trends that are
initially unrelated: (a) a ‘new middle class’ that began to establish itself in Western
democracies in the 1970s and 1980s, featuring changed lifestyles and greater needs for
authenticity; (b) a replacement of industrial capitalism by a kind of ‘cultural’ capital
ism and (c) the digital revolution, not just in contemporary working environments,
but also in the communicative infrastructures of the lifeworld as a whole (Reckwitz
2017, pp. 102-110).
Each of these trends follows its own logic, to begin with. The obvious transforma
tion of values in that new middle class (already noted by Inglehart 1977) does have
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historical precedents in the ‘counter-cultures’ that accompany modernity. These include
not only those counter cultures associated with ‘1968’ as a significant date, but also early
19th-century Romanticism, or the Lebensreform (‘life reform’) movement a century
later. The notion that new, post-materialistic value orientations develop in a society
characterised by burgeoning mass consumption, and appear to an ambitious stratum
of educated and creative protagonists to be a worthy goal to strive for, is a plausible
one, although by no means novel.
The ‘cultural capitalism’ that is engendered in the process also obeys its own de
velopmental logic. It does away with industrial mass production, which appears to be
reaching the limits of its usefulness with its standardised production lines. In its place,
it creates a structure in which the special or the unique, is put on show. The markets
in this new form of capitalism are no longer arenas where mass-produced products
compete against each other, but instead are ‘visibility, valorisation and affectation mar
kets’ (Reckwitz 2017, p. 107). The competitive criterion is the particular, the special, the
individual. Consumers no longer prefer a BMW 3-series car, but a product which is
specifically manufactured to their taste and testifies to the singularisation of their own
choice. Attractive is no more the pure material dimension, rather the symbolic value of
the unique aspect of the consumer product.
It is precisely this option that is made possible by the digital revolution in technology.
The latter is what guarantees industrial production processes that result, not in Fordist
standardisation but in differentiated products that are made to fit. This technological
innovation, too, is not designed originally to provide singularities. It is the inevitable
result of computer development, especially in the military field (Ceruzzi 2003). Its
importance for the new knowledge and cultural economy is an interesting but by no
means planned coincidence.
The interaction of these three factors – the coming into being of a new, economi
cally privileged middle class that is mostly involved in creative fields of work in the
new service industries and whose lifestyle is characterised by successful self-realisation,
the transformation from industrial to cultural capitalism, and the penetration of new
production practices, media communication and everyday social relationships by digi
talisation – has dramatically changed the frameworks for biographies in late modernity.
‘The radical singularisation and culturalisation of all elements of life – housing, food,
travel, body culture, education, etc. – that is happening here, goes hand in hand with
investment in one’s own status and singularity capital and in the representation of this
special life before others.’ (Reckwitz 2017, p. 108).
This coinciding of three different developments in late modernity needs to be
critically reflected upon, however. The option of the special – in the world of work
by expecting individuals to each have their own, creative profile of competencies, in
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leisure time by choosing highly unusual forms of self-realisation, as consumers by the
attraction of the unique and distinctive – has become the compulsion of the singular to
which that newly arisen middle class of the educated and creative must subject itself
and which pushes people in precarious situations on the margins of society, who ac
count for an increasing proportion of the population, out of the core areas of social
life. The biographically autonomous ‘subject’, that myth at the heart of the bourgeois
concept of Bildung (Alheit 2018, pp. 324-327), is unmasked by the singularities of
late modernity: what we find operating behind the superficially special, behind the
inflated markets for attention and valorisation populated by the agents and consum
ers of the extra-ordinary, the attractive and the authentic, are placement and ranking
strategies – the emotionless and functional algorithms of digital technology. The latemodernity ‘subject’, that ‘I’ which has been stylised into something special, is literally
the ‘subjugated’ (Lat. subiectum), and involuntarily represents what Michel Foucault
convincingly described as ‘subjectivisation’.

2. Subjectivisation and governmentality
For Foucault, however, this phenomenon is neither a discovery unique to late modernity
nor is it as unambiguous as it might seem at first glance. In ‘The Subject and Power’, he
states: ‘There are two meanings of the word subject: subject to someone else by con
trol and dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge’
(Foucault 1987, p. 275).
If one looks at how Foucault’s use of concepts evolves in the course of his oeuvre,
it seems that his focus on subjugation (French assujettissement) is initially dominant.
In his later work, the subjectivisation of the individual through his self-empowerment
(French subjectivation) comes to the fore. In Foucault’s case, however, that observation
means nothing less than a banal correction to his original concept of subjectivisation.
It has to do, instead, with the ‘microphysics of power’: ‘If there are power relations that
diffuse through the entire social field, it is because freedom is everywhere.’ (Foucault
2005b, p. 290) The subtle interaction of inescapable subjugation and self-empowerment
as resistance are precisely what define the changing historical relationship of subject
and power.
In his Collège de France lectures on the ‘History of Governmentality’ (Foucault
2004), Foucault develops a kind of historical anthropology of heterogeneous and
discontinuous ‘arts of government’ (Foucault 2000, p. 42). The essence is summed up
in the interesting observation that the modern western state is the result of a liaison
between ‘political’ and ‘pastoral’ techniques of wielding power (Foucault 1987, p. 248).
According to Foucault, ‘pastoral power’ is a Christian religious concept in which the
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relationship between the ‘shepherd’ and his ‘flock’ is about the ‘government of souls’
(Foucault 1987, p. 249). The origin of this idea can be explained historically by the
growth of Christianity from a community of religious virtuosos in the early Middle
Ages into a church with a mass following in which the only way it seemed possible
to safeguard the Christian lifestyle in the long term was for the individual to assume
personal responsibility for the salvation of his soul. Confession – only once a year at
first, then more and more frequently – was the institution that ‘trained’ this newly as
sumed self-control. ‘Pastoral power’ thus consisted in the subject beginning to ‘rule’
itself in alignment with that power (Hahn 1982).
This concept of governmentality is secularised and extended in the course of the
16th and 17th centuries, says Foucault. The sovereignty of government separates itself
from the figure of the ‘Prince’ and becomes an abstract responsibility of everybody.
In one passage, Foucault defines governmentality as ‘the totality of institutions and
practices by means of which people are controlled, from administration to education’
(2005a, p. 116). And what interests him particularly is how disciplinary technologies
change, how security mechanism arise and how the relationship between the state and
the economy transforms. His concluding diagnosis relates to what he calls the ‘gener
alisation of economic form’ (Foucault 2000, p. 261), which has two drastic impacts: it
also subjects the non-economic spheres of social relationships and individual needs
to economic rationales and puts additionally current state politics under ‘a kind of
permanent economic tribunal’ (lecture on 21.3.1979).
However, the special feature of governmentality as a phenomenon remains the
fact that the techniques of power and dominance that are constantly emerging and
developing in modernity can only function when the subjects affected by them develop
complementary ‘self-techniques’ of their own to match those techniques of dominance.
These analyses are certainly relevant for biographical research as well. In his study
entitled ‘Surveillance and Punishment’, long before he developed the concept of gov
ernmentality, Foucault produced a critical analysis of this interest in the biographical:
‘For a long time, ordinary individuality – the everyday individuality of everybody – remained
below the threshold of description. To be looked at, observed, described in detail, followed from
day to day by uninterrupted writing, was a privilege […]. The disciplinary methods reversed
this relation, lowered the threshold of describable individuality, and made of this description
a means of control and a method of domination […]. This turning of real lives into writing is
no longer a procedure of heroization; it functions as a procedure of objectification and subjec
tion. The carefully collated life of mental patients or delinquents belongs, as did the chronicle
of kings or the adventures of the great popular bandits, to a certain political function of writing;
but in a quite different technique of power’ (Foucault 1976, pp. 246-247).

Foucault’s socio-historical analysis raises awareness of the fact that any (educational)
scientific interest in biography is always embedded in a social context. Biographical
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subjects construct themselves within a historical and social space and are exposed to
institutional structures and contingent definitions of what it means to be a subject. That
could lead to the radical conclusion, of course, that biography is nothing but an ‘illusion’.

3. The ‘biographical illusion’? Criticism of the criticism
That is precisely the conclusion drawn by Pierre Bourdieu, Foucault’s fellow country
man and colleague, in an unusually provocative essay on the ‘biographical illusion’, in
which he refers to life history as a ‘perfect social artefact’ (Bourdieu 1990, p. 80). He
challenges the ‘complicity’ he saw ‘between biographical narrators with an interest in
what might be called a “nice story” and researchers who see themselves on a profes
sional quest for “meaning”’ (1990, p. 76). The product, very often, was that ‘linear’ type
of life story which has nothing to do with reality and which is also deeply ‘un-modern’.
Citing Faulkner and Proust as examples, Bourdieu shows how the modern novel has
long since taken leave of the rhetorical conventions of narratives. It clings to biographi
cal identity ‘only at the price of a massive abstraction’ which basically means nothing
but the proper name (1990, p. 78). Proust’s talk of the ‘Swann of Buckingham Palace’
or the ‘Albertine of those days’ refers to the sequence of independent states into which
our life course could fall. However, such sequences do not justify a ‘life story’ but at
the most a ’trajectory’ in social space ‘that is constantly developing and is subject to
never-ending transformations’ (1990, p. 83).
In three respects, Bourdieu’s provocation can help to provide a more precise answer
to the question concerning a theoretical framework for biographically based education:
(1) It explains the social phenomenon of ‘biography’ to us, in unsentimental terms, and
makes us somewhat sceptical about ‘biography’ as a purely semantic construct. (2) It
confronts us with a pointedly sociological perspective and may sharpen perception for
an educational approach to the biographical. (3) His position is dubious and question
able in a most stimulating way, but for precisely that reason it gives us an opportunity
to reflect on biography as a life history and a learning history.
(Re. 1) Concealed behind Bourdieu’s rejection of the ‘biographical illusion’ is
a specific diagnosis of modernity, namely that brand of scepticism which characterises
the discontinuous experience of reality as a collage in the nouveau roman – at most,
biographies are trajectories in social space. It is worthwhile enlightening others about
positions that are passed through, but there is no such thing as a coherent story or his
tory to be told. This attitude has nothing in common with post-modern constructions
and is not in any sense a plea for ‘paralogical knowledge’ (Lyotard 1986). It conceives
of itself as radically modern (Liebau 1990, p. 85), because it recognises the dissolution
of conventions as an opportunity.
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This rigorous perspective makes an irony of the educational and therapeutic idea
of healable damage caused to biographical identity, and places modern biography
unsentimentally into its structural context: ‘Trying to understand a life as a unique
and self-sufficient sequence of events, with any ties other than those to a subject [...] is
almost as absurd as trying to explain a route on the metro without taking account of
the overall network, i.e. the matrix of objective relations between the various stations’
(Bourdieu 1990, p. 87). Such a structuralistically explained and strictly sociological
perspective belabours the important insight into the ‘sociality’ of the biographical,
however, it ignores the latent ‘biographicity of the social’ (Alheit & Dausien 2000): Even
if the various metro stations in Bourdieu’s metaphor can be defined in terms of the
network of their respective connections, the route from station to station must still be
travelled. Getting on and off are decisions which obey a logic of their own.
Without this ‘obstinacy’, biographies are inconceivable. Nor can the coherence and
continuity of biographical self-experience be simply discredited as an ‘illusion’, because
biographical subjects cannot suspend their biographical knowledge every time their
biography enters a new ‘state’, but have to reactivate that knowledge to a certain degree.
An interesting question, however, is whether such biographies will still be ‘worth nar
rating’ in the future, i.e. whether they will still produce a ‘life history’ that can be nar
ratively reconstructed – since the narrative structure of experience needs to be meshed
with the history of collectives (Habermas 1981, pp. 206-208). Yet, when individuals
are cut off by the radical modernisation of traditional lifeworlds from the resources of
traditional or unquestioned, shared experience, a key biographical competency may
be lost as a consequence of being networked into collective contexts.
(Re. 2) There is no denying the discontinuities and frictions that occur in modern
biographies. Bourdieu’s critique brings this fact into sharper focus. But is it enough to
describe the lives of contemporaries whose biographies change in an unplanned but
unmistakeable way as nothing but a series of ‘positions’? Can the emergent windows
of opportunity that do indeed exist, even at the individual, positional levels for actors
in their particular nexus with other social actors and with structures of power and
dominance, really be exploited in a way that filters out the biographical perspective;
that is without any recourse to action resources deriving from earlier positional experi
ence on the part of individuals, and without the notion of positional opportunities that
could biographically succeed current embroilments? Viewed in this way, Bourdieu’s
‘structuralist voyeurism’ does not appear to be even sociologically convincing. To
solve the broader problem facing educational science, it would be counter-productive.
Yet what sort of answer could educationalists provide when an unreflected return to
the ‘therapeutic paradigm’ is blocked? What chances are there of understanding the
subjects of contemporary biographies not only as victims of modernisation, but also
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as learning individuals who discover and appropriate new scope and opportunities for
their biographies?
We ‘learn’ in the course of modernisation to dispense with certainties and conven
tions of the lifeworld that were previously accepted without question. This involuntary
reneging doubtlessly harbours the risk of banal de-learning, of falling backwards into
‘pre-conventional’ behaviour. However, there is also the chance that we form ‘postconventional’ action schemes, thus learning to tap into entirely new biographical op
tions1. This opportunity has always been an integral part of modernisation processes in
the past. It leads to the formation of new socio-moral milieus in the constitutive phase
of the modern proletariat (Alheit 1994), to a class ‘defending’ itself through its own
social integration. However, it is also the driving force behind that essentially ’moraleconomic’ function of the modern social welfare state, namely preventing the totally
market-based exploitation of the individual’s labour power (Kohli 1989, pp. 272-273).
It could also become the foundation for what is initially a very vague option, namely
that subjects at risk collaborate (through radical individualisation) in new processes
of learning and association.
(Re. 3) Of course, that would also contribute to the production of ‘life stories’,
which would in no way be purely illusionary because they would lend expression to the
persistence of biographical experience in the face of modernisation and social change.
We can only understand the ‘logic’ of historical fractures and discontinuities, of wars,
disasters and revolutions, when we have understood people’s need for continuity in the
midst of these discontinuities (Niethammer 1990, p. 92). In contrast to Bourdieu, we
can only develop an educationalist perspective when we see and understand continu
ity and discontinuity as a ‘learning history’. We have to realise, like Bourdieu, that the
‘stories’ will be more strenuous in the future than the narrative reconstructions of the
past. The forces of singularisation to which Reckwitz (2017) draws attention, provide
a foretaste in that respect.

4. Unresolved issues and future outlook
Does this all mean that the modern subject has come to an end? Has talk of a personal
biography actually become an illusion? Does it still make sense to talk of a liaison of
biography and education? Does educationalists’ interest in the biographies of learning
1
Such processes can be observed empirically, for example in the transformation of trajectory-like
(i.e. heteronymous) processual structures into action-related (i.e. autonomous) processual structures
of the life course (Schütze 1984): for example at the end of a drug-taking career, where a cathartic
collapse allows a fresh start that is biographically self-determined; or in the status passage from longterm unemployment into a new skilling process.
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individuals help to modify the trends described? Premature dystopias fail to realise
that, throughout European modernity, biographies have always been threatened by
crises (Reckwitz 2006; Alheit 2018).‘Bourgeois modernity’ from the end of the 18th to
the end of the 19th century can uphold its ideal of the autonomous, educated subject
only by accepting systematic class divisions and banishing the majority of social in
dividuals into dependence and (educational) poverty. By creating corporatist forms
of participation in social life, even for the lower social classes, ‘industrial modernity’
from the 1880s to the end of the 20th century provided at least a chance of democratic
constitutions, and thus surrogate forms of equality for many, yet failed to remove the
structural causes of factual inequality, because it helped capitalist economies to be
come more flexible and adaptable. National Socialism and the neo-socialist post-war
societies in Eastern Europe document the dramatic contradictions of this phase in the
development of modernity, which did not by any means contribute to the autonomy of
all subjects. With a kind of ‘hyper-aestheticisation’, the ‘post-modern’ phase that com
menced in the 1970s and 1980s not only threatened to make individuality dependent
on markets, but also engendered populist right-wing counter-movements that call its
core tenets into question. All these contradictory trends need to be put into perspec
tive and reassessed once again, if one adopts the post-colonial analytical perspective
and takes into consideration those social processes that have occurred ‘in the shadow’
of ‘western’ modernity, or rather as the brutal price to be paid for it, and which have
enduring effects to this day. These also have impacts on the formation of subjects and
on biographical research (Spies & Tuider 2017).
Despite these crises and destructive potential in every period of modernity, there
are astonishing examples of how resistant the biographical can be – the impressive col
lection of life stories from the Po Valley in Piedmont, for example, which Nuto Revelli
(1977) presented in Il mondo dei vinti (‘The World of the Defeated’), leads us to the
boundaries of conventional biographical rhetoric. It breaks with the euphemism that
the ‘life story’ must be a well-produced document of social integration and reminds
us of the possibility that the very insight into the ‘states’ that people go through can
be enlightening in itself. Revelli’s remarkable collection also sensitises one to the less
dramatic consequences of modernisation – the ‘normal’ frictions in contemporary
women’s biographies (Dausien 1996), the discontinuities and ‘traps’ encountered when
cultural boundaries and levels of modernisation are transgressed (Apitzsch 1989), or to
changing ‘positions within the social space’ (Mannheim 1964, p. 526)2, the overlapping
2
This unusually modern expression, coined by Karl Mannheim as early as his classic essay on
‘The Problem of Generations’ ([1928] 1964, 524ff), is useful for describing the complex relationship
between individual biographical uniqueness and the ever-changing influences of the social space
(class, gender, generation, etc.).
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of potentials for crisis, which can also be identified in late-modern biographies and
which can be relativised with laconically reflected acceptance. The impressive au
tobiographical essay by Didier Eribon, the French sociologist (‘Returning to Reims’,
2015), is a successful example of this resistance, which must be newly created in every
phase of history. The formation of biographical identity is a project that never ceases,
historically speaking, to impose new demands on us, but it does not look as if we can
escape from those demands.
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abstract: Natural environments such as arable lands, lakes, the sea, forests and savannahs are not
only places for living and supporting the livelihoods of people, they constitute contexts of significance
for sustainability. On the one hand, the study of the knowledge that people generate about their lo
cal natural environments has mainly been characterised by romantic views and false assumptions
of learning, and more specifically knowledge generation (acquisition), as a merely social or collec
tive process within social-ecological systems literature. It has led to unequal power relationships
between different types of knowledge (scientific and experiential) as they were totally separated in
human cognition development and structure, and professional knowledge and practices. On the
other hand, there is limited interest in the study of professional learning among local communities
having natural environments as their living and workplaces within adult educational research. Based
on the empirical study of Swedish fishers and farmers, this article contributes to further development
of approaches and methods for the understanding of biocultural learning or professional learning in
and about nature. It answers the research questions of how the study of biocultural learning benefits
from using a biographical approach and a variety of data collection methods, and how individual and
social circumstances impact biocultural learning. Findings contrast the previous research literature
on local ecological knowledge, and lead to reflections about the role of adult education research for
the development of theories and methods for sustainability research and practices.
Keywords: biocultural learning, biographical approach, adult education, natural environments, local
ecological knowledge, sustainability.
abstrakt: Środowiska naturalne, takie jak grunty orne, jeziora, morza, lasy i sawanny, są nie tylko
miejscem życia oraz pozyskiwania środków do życia przez ludzi, ale stanowią także konteksty istotne
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony badania wiedzy tworzonej przez ludzi na
temat ich lokalnego środowiska naturalnego charakteryzowały się głównie romantycznymi poglądami
i fałszywymi założeniami, prezentowanymi w literaturze dotyczącej systemów społeczno-ekologicz
nych, zakładającymi, że uczenie się, a dokładniej generowanie (nabywanie) wiedzy, stanowi proces
wyłącznie społeczny lub kolektywny. Doprowadziło to do nierównego stosunku sił między różnymi
typami wiedzy (naukowej i empirycznej), ponieważ były one całkowicie rozdzielane w ramach roz
woju i struktury ludzkiego procesu poznawczego oraz wiedzy i praktyki zawodowej. Z drugiej strony,
w badaniach nad edukacją dorosłych występuje ograniczone zainteresowanie edukacją zawodową
w społecznościach lokalnych, w których miejscem życia i pracy jest środowisko naturalne. Opierając
się na badaniach empirycznych dotyczących szwedzkich rybaków i rolników, artykuł ten przyczynia
się do dalszego rozwoju podejść i metod, służących lepszemu zrozumieniu uczenia się biokulturowego
lub edukacji zawodowej w i o środowisku przyrodniczym. Odpowiada on na pytania, jakie korzyści
badania nad uczeniem się biokulturowym czerpią z podejścia biograficznego i różnorodnych metod
gromadzenia danych, a także, jak warunki indywidualne i społeczne wpływają na uczenie się bio
* Diana Garavito-Bermúdez, PhD – Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish
Biodiversity Centre, Sweden; e-mail: diana.garavito@slu.se; ORCID: https://orcid.org/0000-00016334-5311.
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kulturowe. Wyniki badań kontrastują z wcześniejszą literaturą naukową dotyczącą lokalnej wiedzy
ekologicznej i prowadzą do refleksji na temat roli badań nad edukacją dorosłych w rozwoju teorii
i metod badań i praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: uczenie się biokulturowe, podejście biograficzne, edukacja dorosłych, środowiska
naturalne, lokalna wiedza ekologiczna, zrównoważony rozwój.

Introduction
That nature’s goods and services are the ultimate foundation of life and health is widely
recognised (e.g. World Health Organization 2005). Natural environments such as arable
lands, lakes, the sea, forests and savannahs are not only places for living and supporting
people’s livelihoods, they constitute contexts of significance for sustainability1 (see e.g.
United Nations 1992, 2015; FAO 2015, 2018). The rich knowledge that many com
munities – e.g. of fishers, farmers, hunters and reindeer herders – have of their local
ecosystems is the result of the intimate relationship they have had with their natural
environments across generations (e.g. Davis & Ruddle 2010). This relationship between
individuals and their local natural environments is mainly shaped by everyday life and
work (e.g. Urquhart & Acott 2013). This connection to natural environments – that need
to be understood not only as physical but also social places – leads to the development
of strong emotional bonds to and a sense of belonging to places (e.g. Garavito-Bermúdez
& Lundholm 2017; Garavito-Bermúdez 2019). Thus, for such communities – who de
pend directly on local ecosystems to maintain their livelihoods – natural environments
are places for living, working, belonging and defining themselves.
During the last three decades, scholars and practitioners from different scientific
traditions (i.e. humanities, social and natural sciences) and disciplines (e.g. anthropol
ogy, ethnography, ecology, human geography and ethnobotanic) have paid attention
to the knowledge about natural environments held by local communities (e.g. Poizat
& Baran 1997; Garcia-Allut 1999; Fazey et al. 2006; Hamilton 2005; Moller et al. 2004).
Within social-ecological systems research, such knowledge is known as traditional
(TEK), indigenous (IEK) and/or local (LEK) ecological knowledge, in which the terms
of indigenous and traditional often denote aboriginal and indigenous peoples, and local
is sometimes used for fishing or farming people. TEK/IEK/LEK has been defined as
1
Understood as the capacity to make sustainable development by ensuring “that it meets the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”
(United Nations 1992; United Nations 2015). Three forms of sustainability are included. The ecologi
cal that is defined as the maximum long-term use of a natural resource of raw material or energy,
the capacity for the use or destruction of waste and exploitation of living organisms. The social that
is understood as the inherent stability of a social organisation and its components, the minimum
requirements for system resilience to system oscillations, individual rights, limitations and duties for
sustainability. The economic sustainability means a mass balance and economic feedback principles
(Sverdrup & Stjernquist 2002, pp. 21-22).
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“a cumulative body of knowledge, practice and belief, evolving by adaptive processes
and handed down through generations by cultural transmission, about the relation
ship of living beings (including humans) with another and their environment” (Berkes
1999, p. 8; Berkes et al. 2000, p. 1252). Unfortunately, the study of TEK/IEK/LEK has
been limited in two ways. Firstly, this type of knowledge has been largely simplified,
romanticised and compared to Eurocentric knowledge (i.e. Western science) (see
critical views against such positions by Suchet 2002; Banerjee & Linstead 2004; Briggs
2005). In consequence, it has rarely been granted a professional status, and has been
reduced to knowledge that is merely transferred (e.g. Barthel et al. 2010; Singh et al.
2010; Calvet-Mir et al. 2016; Socies-Fiol & Cuéllar-Padilla 2017). Secondly, by assuming
that ecological knowledge and practices are simply regenerated, retained and revived
through collective memory and cultural transmission, the role of learning – particularly
individual’s internal processes (e.g. cognition, emotions, motivations, volition) – and
personal agency (e.g. Billet 2008) has been ignored. The assumption of learning as
a merely social or collective matter, and the social learning discourses that flood natu
ral resource management literature (see Rodela 2013) are criticised by researchers in
adult education (e.g. Illeris 2004) by highlighting that only in special cases learning
outcomes will be the same for all the individuals involved, and that knowledge acquisi
tion is highly individual.
Within educational sciences in general, research on learning about natural envi
ronments has been restricted to the separated study of cognition (e.g. Sterman 1997;
Hmelo et al. 2000; Goldstone and Sakamoto 2003; Magntorn et al. 2007; Sweeney
& Sterman 2007), emotions (e.g. Kudryavtsev et al. 2012) or learning environments
(e.g. Lindemann-Matthies 2002) mostly within formal education settings (with few
exceptions e.g. Mukute 2009; Slade 2013; Garavito-Bermúdez et al. 2016; Garavito
‑Bermúdez & Lundholm 2017; Garavito-Bermúdez 2019). Furthermore, the qualitative
study of learning has commonly been framed by the use of traditional methods such
as interviews (see Punch & Oancea 2014; Cohen et al. 2007).
The limitations mentioned above has led to the introduction of the concept of bio
cultural learning (see Garavito-Bermúdez 2019). Biocultural learning denotes learning
processes involved in working practices among people with natural environments as
their workplace. This concept wanted to underline the complexity of learning processes
that not only have impact on knowledge generation, but on identity construction, sense
of belonging and place attachment in comparison to other professions in an ordinary
workplace (e.g. companies, schools, offices and hospitals).
With the aim to contribute to further development of approaches and methods to
the study of learning processes among people having natural environments as their
living and workplaces, this article poses the research questions: how can the study of
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biocultural learning benefit from the use of a biographical approach and a variety of
data collection methods?; and, how do individual and social circumstances impact bio
cultural learning? These questions are answered through an empirical study of Swedish
fishers and farmers from an adult education perspective.
The outline of this article is as follows. It first develops in detail the concept of
biocultural learning. A brief overview of the use and value of a biographical approach
for the study of learning within adult educational research is then presented. The next
section elaborates the major findings of applying a biographical approach to the study
of biocultural learning in line with the research questions. The last section offers a set
of major conclusions and reflections with regard to the relevance of a biographical
approach and mixed data collection methods for the research on biocultural learning.

The conceptual framework of biocultural learning
The concept of biocultural learning is comprised of two central elements: ‘biocultural’
and ‘learning’. Firstly, the term biocultural derives from the well-recognised term ‘bio
cultural diversity’ introduced within the fields of ethnobiology, conservation ecology
and anthropology in the ‘90s (e.g. Dasman 1991; McNeely & Keeton 1995; Posey 1999).
Biocultural diversity is commonly referenced in nature conservation contexts and in
stitutions such as IPBES2, UNESCO, UN and FAO3. Biocultural diversity denotes “the
diversity of life in all of its manifestation – biological, cultural, and linguistic – which
is interrelated (and likely co-evolved) within a complex socio-ecological adaptive
system” (Maffi & Woodley 2010, p. 5). This concept highlights the linkages between
biodiversity and cultural diversity within human communities and their mutual evolu
tive development over time.
Secondly, there are many definitions of learning within and between a variety of
disciplines (see Barron et al. 2015). The definition of learning used in this research has
emerged from previous research on learning compiled by Illeris (2003; 2004) through
his learning model. Thus, learning is defined as “all processes that lead to relatively
lasting changes of capacity, whether they be of a motor, cognitive, psychodynamic
or social character, and which are not due to genetic-biological maturation” (Illeris
2003, p. 397). Illeris’ learning model (2003) integrates the cognitive, the emotional
or psychodynamic as the internal processes, and the environmental dimension as
the external process. Particularly, the cognitive dimension is described as knowledge
and skills behind a learner’s understanding, abilities and attitudes. The emotional or
psychodynamic dimension encompasses feelings and motivations. The environmental
2
3

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
Food and Agricultural Organization of the United Nations.
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dimension comprises participation, communication and cooperation. With specific
reference to learning in working life, the cognitive dimension refers to learning content,
the emotional or psychodynamic dimension denotes learning dynamics, and the envi
ronment dimension connotes both the technical-organisational and the sociocultural
features of the learning contexts.
Consequently, the concept of biocultural learning refers to learning processes about
natural environments embedded mainly in – but not limited to – work practices among
local communities (Garavito-Bermúdez 2019). Learning processes about natural envi
ronments (e.g. biodiversity and its use for human wellbeing, ecosystem complexity and
ecological processes) are the result of the interactions between individuals and their
local natural environments overtime (Garavito-Bermúdez et al. 2016). These interac
tions extend to the development of living strategies that in modern life can be seen as
traditional work practices such as fishing, hunting, farming, husbandry and reindeer
Figure 1 Biocultural learning (Garavito-Bermúdez 2019). Exemplified with Illeris’ learning model (2004).
herding, unlike other work practices such as medicine, nursing, biology or landscape
planers that involve formal (school setting) education. Having natural environments
as a workplace assumes particular interactions with multiple species of animals, plants,
fungi and microbes shaping and transforming ‘the human’ compared to an ordinary
workplace (Garavito-Bermúdez 2019; Garavito-Bermúdez & Green 2020).
Figure 1 illustrates the internal (cognition: content; emotion or psychodynamic: dy
namics) and external processes (environment: the technical-organisational, sociocultural
Internal processes
INDIVIDUAL
LEARNING CONTENT
COGNITION
Skills (e.g. systems thinking).
Knowledge about ecosystem complexity
(structure, dynamic, function).
Beliefs or alternative explanations.

THE TECHNICAL-ORGANISATIONAL
LEARNING ENVIRONMENT
High-tech tools (e.g. Internet, equipment
and gears like radars, nets, GPS).
Membership in professional associations,
networks.

External processes

LEARNING DYNAMICS
EMOTION
Emotional bonds to place.
Motivations.
Volition.
WORK and LOCAL
IDENTITY

WORK
PRACTICES

THE SOCIAL-CULTURAL-PHYSICAL
FEATURES OF THE LEARNING
ENVIRONMENT
Sociocultural (e.g. traditions, norms,
communities of practice) and physical
aspects (landscapes and their components
such multiple species) of the place.
More-than-human/human-nature
relationship.

ENVIRONMENT

Figure 1. Biocultural learning (Garavito-Bermúdez 2019). Exemplified with Illeris’ learning model
(2004).
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and physical features) embedded in learning in and about natural environments. Such
processes and dimensions influence the development of local and work identities among
fishers and farmers, which are important for sustainable work practices (e.g. Garavito
‑Bermúdez et al. 2017). Furthermore, it shows the significance of particular interactions
that fishers and farmers develop with multiple species especially of animals (e.g. fish,
cows and sheep) and plants (e.g. trees and oats), that transform and shape ‘the human
(Garavito-Bermúdez & Green 2020).
The next section presents a brief overview of the biographical approach and methods
used for the study of biocultural learning.

Biographical approach and methods for the study of learning
The biographical method is an umbrella term for various biographical narrative meth
ods developed for understanding how individuals or groups, make sense of events and
actions in their lives within social sciences and humanities (e.g. Znaniecki & Thomas
1918-1920; Schütze 1992; Miller 1999; Plummer 2001; Robertson 2002). In particular,
the use of biographical approaches for the study of learning within adult educational
research have contributed to the interpretation of people’s learning constraints and
conditions in a variety of educational setting (e.g. Goodson 1983; Handal et al. 1995;
Armstrong 1998). Thus, biographical approaches have both served as a tool for learn
ing itself (Goodson 2011), and a way of understanding the relationship between an
individual’s circumstances and their social contexts (Goodson 1983). For instance, the
biographical approach to the study of learning may make use of narration as a cogni
tive instrument for human development and learning (Egan 1997). Furthermore, the
biographical approach has been extended to the study of the relations between adult
and lifelong learning and identity (e.g. Bron 2017; Bron & Thunborg 2018; Bron 2018).
Biographical approaches have also proved relevant to the study of ‘how’ and ‘why’ adults
learn in professional learning contexts (e.g. West 2001; Stroobants 2005; Fillis 2015;
Gustomo et al. 2019), and further understanding of motivation within adult learning
in higher education (e.g. Armstrong 1998).
Biographical approach for the study of biocultural learning
The study of biocultural learning emphasises three central aspects: (a) how is profes
sional knowledge about natural environments generated, maintained and updated
by individuals; (b) how is such knowledge related to professional practices in natural
environments; and (c) how is such knowledge interconnected to identity construction,
sense of belonging and place attachment? These aspects were studied by using a bio
graphical approach – based on participants’ life story – that utilised primarily in-depth
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narrative interviews, participant observations, personal blogs and family picture analysis.
The data collected provide a greater understanding of fishers’ and farmers’ life stories
and how such stories belong to particular contexts. This combination of data collec
tion methods facilitated the understanding of the interactions between the cognitive,
emotional and environmental dimensions of learning.
Two groups of professionals with natural environments as their living and work
places were selected: Swedish fishers and farmers. Participants’ localisation and the
relevance of their work practices for conservation (embedded in biocultural diversity)
of highly threatened marine, freshwater and farmland biotopes were criteria for the
selection. A total of 27 voluntary participants constituted the sample within selected
groups, constituting 20 fishers and seven farmers in four different geographical areas:
Lake Vättern (14 fishers), Blekinge Archipelago in the Baltic Sea (six fishers), Roslagen
(five farmers) and Uppland farmlands (two farmers). Respondents participated in the
two above-mentioned projects between 2009-2016 and 2017-2019, respectively. All the
fishers were men aged 27-72 years old; and all performed high-tech small-scale fish
ing. Farmers were aged 43-64 years old, three of whom were men and four of whom
were women. Two performed small-, three medium- and two large-scale farming. In
addition, all the participants had at least a high-school education, some of them even
higher education degrees in engineering, economics, biology and teaching. In the next
section, anonymity was assured through denoting fishers by “FIS” and farmers by ‘FAR’,
and a number according to the order in which they were interviewed.
The next section presents the findings from the study of biocultural learning in line
with the research questions – i.e. how the study of biocultural learning benefits from
the use of a biographical approach and a variety of data collection methods, and how
individual and social circumstances impact biocultural learning.

Discussing major findings
The benefits of using a biographical approach in the study of biocultural learning
The interpretation of the relationships between fishers and farmers’ individual and social
circumstances – mainly derived from in-depth narrative interviews – were supported
by participant observation, analysis of personal blogs and pictures. A range of benefits
are listed in the following, which can be extended to other informal learning contexts.
Firstly, in-depth biographical narrative interviews provided an opportunity to ap
proach fishers and farmers in their world of everyday life. It provided both an under
standing of participants’ lives and a way of approaching to their social reality. Secondly,
the two groups of professionals selected illustrate more general principles based on
examples of ‘real people in real situations’, illustrating situations ‘in ways that are not
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always susceptible to numerical analysis’ (Cohen et al. 2007, p. 253). The findings from
the selected groups of Swedish fishers and farmers are to some extend generalisable at
the ‘analytical or theoretical level’, and ‘empirical or demographical level’ (Lundholm
2004). Differences characterising the selected cases provided relevant information on
the implications of having natural environments as a workplace, in contrast to con
ventional working places. Thirdly, the information captured through interviews was
complemented and reinforced by participant observation of fishers’ and farmers’ homes
and workplaces (e.g. harbours and shops). Participant observation relates to under
standing how fishers’ and farmers’ professional knowledge about natural environments
was used in their everyday work. A good example of that are the author’s notes from
participant observation during a workday with FAR1 – a 63 years old female farmer
with 30 years of experience in professional farming:
When I arrived, FAR1 was busy taking the heifers outside in the field into the barn, and then
dividing all between three groups. The groups were those heifers who would stay in the yard, an
other group were those pregnant heifers that would be moved to a milking farm, and a last group
to be driven to the slaughterhouse. I helped FAR1and her husband to divide the heifers. After that,
FAR1 wanted to be herself and work alone and asked me if I wanted to help her husband to build
an “electric fence” to teach young heifers how the fence works. (Excerpt 1. Data from a workday
participant observation with FAR1)

By meeting participants at their homes and workplaces, old objects, family pictures
and equipment that had a familial and professional value for the participants became
sources of biographical account. For instance, author’s meeting with FIS20 at his home
offered the opportunity to go deeply into his family background by showing old pictures
from his ancestors that reflect professional pride and a sense of community:
Lastly, another important biographical account was constituted by personal blogs.
Some participants provided access to personal blogs. Such texts had significant value
for the biographical research because they constituted autobiographical narrative texts.

Pictures 1 and 2. Artisanal electric fences in place, young heifers will learn how fences work
Source: Photographs taken by the author during observation.
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Pictures 3, 4 and 5. Family pictures of FIS20 from the old days. His ancestors. Men and women
involved in fishing activities in Blekinge Archipelago in the Baltic Sea
Source: Photographs taken by the author during interview.

Excerpt 2 is a good example of telling a particular history to an audience and herself ’
as a way of reaffirming and reconstructing ‘the self ’ by FAR1. She considers herself as
a pioneer in supplying eco-milk in the region for 20 years. Excerpt 2 illustrates FAR1’s
critical view of the current discussion on meat consumption and production from her
professional perspective:
The waves of discussion go loud at the kitchen table. The younger generation is at home in
the yard with friends and boyfriends. Served veal made from beef from the farm. Meat and meat
quality engage both the farmer and the chef and ordinary “eaters” who want a tasty meal.
The chef travels the country to find the very best ingredients for his restaurant. The farmer makes
sure that the animals have good living conditions with good feed, fresh water and great freedom
in the pastures in the summer and in the loose barn in the winter. But what happens to the meat
between the farmer and the chef?... Do you punish the more expensive Swedish meat that comes
from animals that have grazed in Swedish pastures for cheaper meat that comes from other countries
where the animals are finished with large amounts of concentrate and that can get antibiotics and
hormones to grow better? (Excerpt 2. Data from a FAR1’s personal blog)

In summary, the rich data emerged from the combination of data collection meth
ods – such as author’s notes and participants’ personal blogs captured the complexity
of interactions between internal and external processes that rarely are caught by merely
using interviews. In this sense, the data generated contrasts traditional research on
learning that mainly focuses separately on internal or external processes and very little
on the interaction between them.
The impact of fishers’ and farmers’ individual and social circumstances
on biocultural learning
By allowing the participants to tell personal stories, a set of accounts emerged. Such
personal reflections allowed for the making of connections between participants’
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knowledge, feelings and views, as well as sociocultural and historical features of their
contexts. In this sense, approaching individual life stories was helpful for identify
ing the cognitive, psychodynamic and environmental dimensions of learning. Thus,
participants’ lives and professional choices were interconnected with their contextual
circumstances, in line with previous research on the biographical approach to adult
education research (e.g. Goodson 1983; Handal et al. 1995; Armstrong 1998). A good
example of this was given in 2012 during an interview with FIS16 – a 65-year-old male
eel-fisher in Blekinge Archipelago with 46 years of experience in fisheries. He and
his two brothers inherited the profession from their father and grandfather through
apprenticeship, who like them were eel-fishers in an island in the Baltic Sea. Hence,
FIS16’s professional and local identity was intrinsically connected to the profession and
the place by his family story, so, his knowledge about eel. His statement shows that:
For five generations, my ancestors have known that the eel is from the Sargasso Sea. How did
they know it in the 17th century? And it has been told by my parents over generations. They told
them they fished with slings and braided baskets with a stretch, so all the eels came in there. There
was so much eel… I live on street Skuregränd. The people who came and fished eel were called the
forest people. We have a certain dialect so ‘forest’ [‘skog’] becomes ‘scourge’, and ‘skogsfolk’ [forest
people] becomes ‘skure’. I and several others are called ‘skurefolk’. I am of that family. So, we are
just some relatives who own this and who have inherited it and our children. I’m one of them.”
(Excerpt 3. Data from an in-depth narrative interview with FIS16).

The above statement confirms the value of a biographical approach for identify
ing the relations between adult and lifelong learning and identity, in agreement with
previous research (e.g. Goodson 1983; Bron 2017; Bron & Thunborg 2018; Bron 2018).
It also exhibits the significance of learning about natural environments through ap
prenticeship, especially how the knowledge about eel was generated, maintained and
updated across several generations of fishers. Consequently, the role of apprenticeship
was highlighted by participants having or not having familial connections to the profes
sions. Apprenticeship from older or more experience peers was highly important for
learning the professions (work knowledge and practices). Besides, FIS16 stated that
he was one of the last small-scale fishers in the Swedish Baltic. Information about the
decreasing number of professional fishers was confirmed in a report about small-scale
coastal fishing by the Swedish National Board of Fisheries in 2010. All the fishers, who
I was in contact with in the locality of Blekinge Archipelago, expressed their sadness
and disappointment about the difficulties to compete with industrial fisheries and the
low recruitment rate within small-scale fisheries established by authorities. These is
sues in combination with the decline of fish populations in the Baltic Sea mainly due
to overfishing by industrial ships, are some of the reasons behind the disappearance
of the fishing practices and knowledge about natural environments according to the
fishers themselves. In agreement FIS18 – a 69 years old male eel-fisher with 55 years
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of fishing experience in the same geographical area – reinforces this disappointment.
He also underlined the tacit or embodied nature of this knowledge:
Knowledge sits in my body. Kind of. It’s like I said previously in relation to edges and stuff.
I cannot sit here now and explain all of it, but when I am at the place then I know. It’s like a feel
ing. Take for example when we go out fishing during the night. We always ask among ourselves.
We are five men aboard: “where shall we go tonight?” One can say ‘there!’ Another one say ‘there!’
I say ‘I believe we should go there, that’s where the herring is tonight’. ‘OK, let’s try it then’ they
say. Most of the times it’s myself with one or two [others] who say the same. Nine out of ten times
we are right when we get to the place. So, we have experienced the movement that gives you the
feeling for it. An awful lot is about feeling. This knowledge is important. I think that there exists
a real danger nowadays that this knowledge will die out together with all the fishers who are now
old. Unfortunately. (Excerpt 4. Data from an in-depth narrative interview with FIS18)

Furthermore, participants’ individual and social circumstances were interconnected
by approaching internal (cognitive and psycho-emotional) and external processes
(technical-organisational and social-cultural) biographically from participants’ life
stories. Internal processes concern learning content (e.g. skills, knowledge, beliefs or
alternative explanations) and learning dynamics (e.g. emotions and volition) involved
in fishers’ and farmers’ informal learning about natural environments. The content of
learning was mainly constituted by an understanding of ecosystem complexity, and
psychodynamics of learning were integrated with emotional bonds to place, sense
of belonging and proximity maintenance to natural environments. Examples of the
content of learning are illustrated in the next excerpts from FIS4, FIS6 – both were
men fishing in Lake Vättern, aged of 62 and 52, respectively, with 30 and 32 years of
professional experience respectively, and almost an entire lifetime as leisure fishers –
and FAR1 (see participant’s background linked to Excerpt 1). FIS4 and FIS6 explain
the feeding interactions between species and temporal spatial distribution of fish, and
FAR1 describe the significance of manure for soil and hay harvest and the benefits of
open pastures grazed by grazing heifers for biodiversity:
One can fish common whitefish at all depths. From one metre deep in early spring to 100 metres
in winter… you could say that the common whitefish is mostly in open water. It can be said that
the best season is autumn and winter. It’s because you have a more uniform water temperature.
Whitefish, it is fished exclusively on the, what is it? The bottom set net. So, it must be “above” the
bottom right. And it will be there, where you have the same temperature throughout the water coat.
[Then he says that the temporal-spatial distribution of fish depends on food access]. (Extract 5.
Data from an in-depth narrative interview with FIS4)
They eat the same food… In specific stages in the life of the Arctic char and whitefish, they
eat plankton. Then, whitefish eat plankton and bottom organisms and stuff, but some whitefish
become extremely large, over 2-3 kg, and they eat common whitefish and smelt or stuff like that.
Not everyone but there are a few... so they eat almost the same as Arctic char, but not all do, it’s just
a few. Large fish can eat both common whitefish and smelt, but there are large variations in the “fish
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species”... otherwise whitefish in Vättern are very small adults or stuff, it is related to the fact that
they do not get as much food... (Excerpt 6. Data from an in-depth narrative interview with FIS6)
Manure is an important ingredient in organic farming. The fertiliser contains important
nutrients that enable a good harvest of feed and food. The manure should be able to release the
nutrients and build on the humus content in the soil. Furthermore, heifers contribute to biodi
versity by going in the summer and grazing on various pastures around Broströmmen [a specific
place]. Heifers make sure that the grass doesn’t compete with species like cat foot and blue violet
by grazing on the meadows down towards Brosjön. [This grazing] also maintains also open spaces
for other rare plants like cross-owl, St. John’s wort and night violet to grow. (Excerpt 7. Data from
a FAR1’s personal blog)

On the other hand, external processes or socialisation processes concern the influ
ence of technological-organisational and sociocultural-physical features of learning
environments. The technological-organisational aspects of learning concerned the
use of artefacts and technologies, as well as communication with peers (including
older fishers they learned the profession) and other professional groups (scientists
and authorities), and through apprenticeships (from older to younger fishers). The
‘sociocultural-physical features of learning environments’ refer to e.g. traditions and
norms being part of the communities of practices and to the physical features of the
landscape and its components. Both technological-organisational and sociocultural
‑physical features of learning environments are triggers for internal processes such as
the generation of knowledge about ecosystem complexity, emotional bonds to place,
identity, sense of belonging and proximity maintenance to natural environments. The
next excerpts illustrate examples of this. FAR6 – a 48-year-old male farmer active in
Roslagen with 2 years of experience in professional farming – states the significance of
communicating with scientists and reading scientific reports and books to his profes
sional knowledge of egg production:
My knowledge of chickens was quite non-existent when I started with egg production. I have
taught myself. I guess I’m pretty good at my work now because I have some communication with
experts in the chicken field. I sit quite isolated here, so I have read quite a lot of poultry literature.
The Swedish University of Agricultural Sciences has produced the lot, especially when it comes to
feed for organic chickens. Then my analytical ability has been good, being able to count on stuff.
But I‘m not a salesman, I’m a technician, but in my former career I learned that it is important to
focus on the customer’s needs. I’m pretty good at finding solutions. I think it’s important to learn
about what people did in the past, because most of the knowledge already exists. I love craftsman
ship so my main guide is a handbook of poultry care from the 70s. It helps me a lot, for instance,
it has good advice about fish silage and how much of it I add in chickens’ food in order to obtain
eggs of quality. (Excerpt 8. Data from an in-depth narrative interview with FAR6)

FIS18 (see participant’s background linked to Excerpt 4) expresses the links between
use of fishing gear, scale and strategies and the generation of professional knowledge:
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So, small-scale [...] boats are disappearing. And this knowledge is disappearing with them.
I believe… the idea that one needs to have a good understanding of ecosystems when you operate
different type of fisheries, and that operating small boats requires more skill because you need to
be able to operate the gear, know where to put it in. You need also to know the life cycles of the dif
ferent species that you fish. Now, if you think of large-scale fishing, they work with a method that
is not selective; a method that catches everything. (Excerpt 9. Data from an in-depth narrative
interview with FIS18)

FIS16 talks about the significance of fishing places for his life, professional identity
and feelings for the profession:
It’s a free profession and that makes me feel like I create something by myself. I lay in my
worktime as I wish [...]. I usually work out in the fresh air. I like when I deliver a certain number
of kilos of fish, I feel proud of it; that’s professional pride [...].
I had idiotic thoughts about leaving the sea and everything. Selling everything […] and just
move, gone. Just to avoid seeing when everything is put on land [the disappearing of coastal fish
ing]. I don’t want to see it!
When I die, it [fishing] will die with me. I have three boys and they can’t inherit fishing. They’ve
got good jobs, so they don’t want to deal with fishing anyway. But if they could have inherited it,
they could have brought this forward, in some way, but now it is not possible. It’s sad to think that
all this that has been built with money, blood and sweat for five generations of fishers will disappear
when I die. (Excerpt 10. Data from an in-depth narrative interview with FIS16)

The above excerpts show how participants’ individual and social circumstances were
interconnected with approaching internal and external processes within participants’
life stories. In this sense, the study of biocultural learning was facilitated by the under
standing of the impact of social circumstances in participants’ lives and work practices.
Participants’ professional knowledge and practices were influenced by their per
sonal meaning and agency, highlighted by Billet (2008), as much as by a set of social
circumstances in a particular time and place (e.g. Domecka et al. 2012). This is clearly
expressed by Domecka and colleagues: ‘actions are placed in specific social contexts
which form out of preceding activities from the individual, and from reactions of
interacting partners towards these and other situational conditions, such as surround
ing organisational structure, a mental structure that dominates the environment, or
institutional structures’ (2012, pp. 23-24). For instance, a particular circumstance
highlighted by participants’ life stories was the difficulty of small-scale working. Part
of the challenges faced by many of them is competition with large-scale or industrial
producers. Swedish small-scale productors face high production costs and quality
standard requirements from Swedish and European regulations (e.g. for ecologic pro
duction, animal welfare and social justice) and low economic profitability, in contrast
to foreigner large-scale producers. Participants’ desires and ethical considerations
towards natural environments were important for their professional choices, including
small-scale production. All the participants struggled with the idea and feeling of doing
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right and exploiting natural resources in sustainable ways. A clear example of this was
given by FAR2 – a 66-years-old male farmer with 32 years of professional experience
in farming – who states his professional role in environmental solutions:
Our way of working is what we wanted to do, how we wanted our farm. We didn’t want to go
into a smelly stable where the animals stood and thought it was boring. At the same time, I saw
it as my role, and I think that many farmers feel that they want to bring something forward…
doing different things because it is an obligation as well. Trying to do something better. It’s a bit of
a mission. That assignment I have received from my children. For example, you have young people
talking about climate change. We couldn’t just stand there and watch what happens. We need to do
something about it. (Excerpt 11. Data from an in-depth narrative interview with FAR2)

Another example about the significance of taking care of natural environments
was given by FAR1:
Today we celebrate that we [she and her husband] have been organic farmers for 20 years. On
July 1, 1996, we started supplying organic milk from our farm. Then we had 20 cows in a long boat
barn with heifers tied up on the side that had been horse stables once in a while. It was a changeover.
Calves did not have to be tied up, the newborn calves would be with their mother’s colostrum period
and feeding them with beet was not used. At that time, 20% conventional feed had to be used.
I did not belong to the real pioneers, but I was quite alone in supplying eco-milk here in the area.
I started delivering eco-milk on January 1, 1997. (Excerpt 12. Data from a FAR1’s personal blog)

As the last excerpts showed, the biographical approach developed, permitted the
interpretation of how fishers and farmers’ individual learning constraints and conditions
were influenced by social circumstances (e.g. surrounding social structures, norms and
traditions). Also, how professional learning impacted their identity and attachment to
natural environments.
The next and last section offers a set of major conclusions and reflections concern
ing the relevance of a biographical approach and a variety of data collection methods
for the research on biocultural learning.

Conclusions
With the aim of contributing to the further development of approaches and data col
lection methods aimed at the study of learning processes among people having natural
environments as their living and workplace, this article answered the research questions
of how the study of biocultural learning benefits from the use of a biographical approach
and a variety of data collection methods, and how individual and social circumstances
impact biocultural learning. Based on the empirical study of Swedish fishers and farm
ers, this article allows for a set of conclusions and reflections.
Firstly, this article concludes that the knowledge about natural environments gen
erated by people living and working in natural environments or TEK, IEK and LEK
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is connected to identity construction and emotional bounds to place (in line with
previous research e.g. Garavito-Bermúdez et al. 2017; Garavito-Bermúdez 2019). The
exploration of these interconnections was possible through the use of Illeris’ learning
model (2003; 2004), which brings insights about fundamental interactions between
internal and external learning processes and the role of personal agency (suggested
by Billet 2008) behind the generation of such knowledge. These findings challenge
false assumptions of knowledge generation (acquisition) and learning as merely social
or collective processes that have characterised previous research literature on socio
‑ecological systems and natural resource management, and that have unfortunately
contributed to inequal power relationships between types of knowledge (scientific and
experiential). Different ways of knowing coexist in human development and structure,
and the variety of ways of knowing that enable fishers and farmers – that is mainly
based on experience in combination to science literacy4 – to perform work is equally
comparable to scientists’ professional knowledge. Thus, this article provides insights
on the professional status that TEK, IEK and LEK deserve as other professional knowl
edges. Providing a professional status to TEK, IEK and LEK is key for its integration
within environmental management policies, and what is most important, for the social
integration of those who can affect positively the sustainable use of natural resources
and nature conservation by everyday work.
Secondly, this article concludes that the study of biocultural learning was possible
through the use of a biographical approach and data collection methods that allow for
the establishment of a relationship between fishers’ and farmers’ individual and social
circumstances. It means that the environmental dimension of learning (technical
‑organisational and social-cultural-physical features of the learning environment)
influences and is influenced by learning content (cognition, skills, knowledge) and
dynamics (emotions, motivations, volition). Added to it, the use of complementary
methods – in contrast to the merely traditional use of interviews (see Punch & Oancea
2014; Cohen et al. 2007) – such as author’s notes and participants’ personal blogs and
pictures, captured important information that increases and facilitates the comprehen
sion of the influence of learning dimensions and processes on identity construction,
sense of belonging and place attachment. For sustainability, these findings mean, basi
cally, that biocultural learning is key for engaging people in long term strategies aimed
at the sustainable use of natural resources and conservation. Because of this, learning
can be considered as a vehicle for social transformation by creating an understanding
of environmental challenges that society faces (e.g. climate change, biodiversity loss,
4
Considered as “the knowledge and understanding of specific concepts and processes required
for personal decision-making” National Research Council 1996, p. 22).
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pandemics), as well as motivating and engaging people to adopt new ways of living
and re-thinking humanness.
Finally, it leads to reflections about the role of adult education research in the
development of theoretical frameworks and of a methodological approach to filling
the deficiency of insights on learning commonly presented in sustainability research
and practices e.g. socio-ecological systems literature. Consequently, it highlights the
important contributions that adult educational research can achieve through research
and practice within formal, informal and non-formal learning settings. In line with this,
this article wants to highlight the need to study other aspects embedded in biocultural
learning for global development and social transformation towards sustainability, in
agreement with Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
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Introduction
The paper provides insights into adult migrants’ learning in light of their life experiences
and transitions, using the biographical learning perspective. Migration is regarded to be
a learning process, which impacts an individual’s sense of continuity (Mirza & Mamed
2019). Migrants, moving from one country to another have to make a clear shift not
only geographically, but also culturally, socially, linguistically and practically. In other
words, they must learn ‘to be’ in order to adapt to life in a new social space (Webb 2015).
This kind of adaptation implies a deep transformation of identity aspects, which is in
a constant and complex relation with new life experience and learning. Thus, when
analysed from a biographical learning perspective, migrants’ life stories unravel the
learning outcomes of migration.
Most of the research focuses on migrants’ formal learning (e.g. Guo 2010; Takouda
2016; Thunborg & Bron 2019) or explore migration learning through Mezirow’s (2000)
transformative learning theory (King 1999; Margaroni & Magos 2018; Morrice 2012;
Vinciguerra 2017), although it is criticised for its lack of attention to sociocultural
contexts (Taylor 2007). Therefore, this paper attempts to complement research on the
field of migration learning, and in particular to provide deep insights in migrants’
informal and non-formal learning, by exploring adult migrants’ experiences and
transitions through the biographical learning perspective (Alheit & Dausien 2000;
Alheit 2018). According to Hallqvist (2014), biographical learning theory, departing
from people’s experiences and discontinuities, could address several new research areas
on adult education, such as migration. Nonetheless, only Bron has embarked on this
task (as cited in Hallqvist 2014), with few followers, like Thunborg and Bron (2019),
who examined non-traditional graduates’ life traditions and Malec-Rawiński (2017),
who explored experiences of older Polish adults in Sweden, through the biographical
learning perspective. In particular, no research of such type has been conducted in
the Greek context.
Given the above, the research reported, by adopting the biographical approach, on
the experiences and transitions of two adult migrant learners, who attended a language
learning programme in Greece, from a biographical learning perspective, and sought to
explore the ways in which migrants’ experiences and transitions inform their informal
and non-formal learning in the host country.
In the following sections, life experiences are discussed through the biographical
learning perspective. The research context and process are analysed, and participants’
vignettes are critically presented. Then, a dialogical presentation of the two migrants’
narratives, following the Bakhtinian concept of dialogism (Bakhtin 1981; 1984) and
the métissage research (Chambers et al. 2008) takes place. Thus, a plasmatic dialogue
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has been set up, based on common themes emerged from data analysis using excerpts
of the most indicative autobiographical bits of data. The paper concludes with a final
discussion around the questions posed and the emerging themes for further exploration.

Life experiences through the biographical learning perspective
To address the research questions of the study, we have harnessed the biographical
approach, which provides a powerful methodological tool to explore experiences. In
the present paper, experiences are regarded to be always embodied in a specific person
and interwoven in his/her life (Daher et al. 2017), so that any attempt to divide them
in specific, closed units, would mean the loss of the phenomenon itself. Instead, when
the analysis focuses on and captures the subjective perspective that the person uses to
narrate his or her life, then it can reveal the depth and the meaning the person gives
to important events. According to Alheit and Dausien (2000), every person conceives,
interprets and works out social realities and experiences in a unique, subjective way,
because individuals have an ‘inherent logic’ of the already formed biographical sense,
called ‘biographicity’.
Acquisition of new learning and experience always includes a ‘communicative and
reflective element, which responds to the biographicity’ and the already formed expe
riences (Christensen 2007, p. 20). ‘Biographicity’ then is described as a competence
which allows the subjective interpretation and re-interpretation of life experiences in
the social context and links new experiences to what individuals have already learnt,
maintaining some sense of coherence of the Self, even in periods of radical change and
disruptions (Tsiolis 2012), such as migration. In this context, the organising work of
experiences is biographical learning, which presupposes self-reflective activities (Alheit
1994; 2018). Reflective activities are central to the notion of biographical learning of
people, suggesting not only reflection about social events, but also about one-self. This
is a non-linear time process, which generates personal coherence and identity (Alheit
2018) and enhances reconsidering one’s life and identity work (Hallqvist 2014).
According to Thunborg and Bron (2019) the process, which connects ‘biographicity’
to learning, is called biographical work. The latter refers to different aspects of learn
ing, among them are how subjects construct and re-construct their biography and
how they form and transform their identities throughout life. Thus, in this point an
ongoing perspective transformation is palpable. Biographical work contains identity
struggles, defined as: ‘struggles that people experience in different periods of life in
relation to different social situations that are narrated retrospectively in their biographi
cal story’ (Thunborg & Bron 2019, p. 40). Identity struggles may lead to a period of
‘anchoring’ (Fenwick 2006, as cited in Thunborg & Bron 2019, p. 40) or a ‘floating’
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period (Bron 2000, as cited in Thunborg & Bron 2019, p. 40), both inevitable parts
of the transformation of identities. The biographical work theory also draws from
Mezirow’s transformative learning theory (Thunborg & Bron 2019, p. 39) according
to which, the identity transformation process includes battles between old and new
meaning perspectives. Perspective transformation involves a structural change in the
way people see themselves in the social context, which reformulates the criteria for
valuing and acting (Mezirow 1978).
In the biographical learning process new knowledge and experiences are located
within a changing framework “when people are situated within a changing environment,
reflect on themselves and their biography” (Hallqvist 2014, p. 500). The above argument
implies that transitions occur in connection to the biographical learning concept, and
thus the biographical learning theory is regarded to be a useful tool when exploring
migrants’ experiences, since their life experiences include transitions, discontinuities
or even disruptions. Then, storytelling is an important part of the biographical learning
process, not only because it is the outcome of a learning process, but also because it is
a learning process per se (Tedder & Biesta 2009, as cited in Hallqvist & Hyden 2013, p. 1).

Research context and process
The paper draws on the life stories of two migrant learners who attended Greek lan
guage courses at the solidarity school ‘Odysseus’ in Thessaloniki, Greece. The school
has been established for migrants, refugees, repatriated and locals who want to learn
new languages. It constitutes a constant reference point in the city, having, since its
operation in 1997, over 8.000 adult learners from various ethnic, cultural and linguis
tic backgrounds. In ‘Odysseus’ trainees, migrants, and locals, have the opportunity to
attend in addition to the Greek language courses, other languages, such as: Albanian,
German, English, French, Russian, Spanish. Moreover, during the year different events
are organised for them, such as cultural visits to museums and neighbouring towns,
parties, and film screenings. The school is completely supported and run by volun
teers, mainly local teachers of all levels of education who embody the values of social
solidarity and justice.
The participants presented in the paper are a man from Afghanistan and an Italian
woman. In order to secure anonymity and confidentiality in the research, the pseu
donyms Ahmed and Francesca are used respectively. The interviewees were selected
on the basis of purposing sampling, so that researchers could communicate with the
participants fluently: with Ahmed in Greek, and with Francesca in her native language,
Italian. The first biographical interview with Ahmed was conducted in January 2019
at the school of ‘Odysseus’, a place familiar to both the participants and one of the
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researchers. The latter was working as a Greek language teacher in its context. The
interview lasted for about one and a half hours. The second interview with Francesca
took place in May 2019 in a quite café in the city centre of Thessaloniki, near her house,
and the interview lasted about three hours. Both interviewees had been informed in
advance that they would be asked to narrate their whole life as they remembered it
up to the moment of the interview, without any specific questions, and they had been
promised anonymity and confidentiality. Interviews were tape recorded and then
thoroughly transcribed.
The analysis, as in most qualitative studies, went through the three parallel flows
of activity: data reduction – the process of selecting, focusing, simplifying and trans
forming data that appear in written-up field notes or transcription; data display – an
organised, compressed assembly of information that permits conclusion drawing and
action; and thematic interpretation (Miles & Huberman 1994). In particular, data from
the interviews were placed in order, allowing the researchers to look at them thoroughly.
This involved: first, creating a summary of the context of the biographical interviews
-vignettes; second, an in-depth combing of the narratives, the purpose being to identify
common themes, namely: wars and struggles, religious beliefs, migration and language
learning in the host country. This was ‘The process of coding – sorting data, according
to the commonalities that they share, into categories’ (Evans 2002, p. 157); and third,
a dialogic – intertextual presentation of excerpts of the two life stories, inspired mostly
by the Bakhtinian (1981; 1884) notion on dialogism and métissage research.
Bakhtin (1981) sees discourse as a dynamic, interactive process of communication
in which the speakers – socially situated – respond to what was said and their reasoning
contains in advance a part of the answer to come. For Bakhtin, therefore, the existence
of an individual speaker does not exist. Speakers construct their speech, always interact
ing with the recipients of their speech, at a given time, at the level of real or imagined
communities. Accordingly, he regards ‘ego’ ‘as an entity inextricably bound up with
a specific space and time, formed through interactive relationships with others and with
the world at large’ (Tsiovas 2000, p. 471). Bakhtinian influences can be found even in
métissage research, which is an art-based research. In this, researchers interweave genres
and narrations, to achieve deeper understanding of social life (Champers et al. 2008).

The participants’ vignettes
Ahmed
Ahmed is a 40-year-old Muslim Afghan migrant. He first joined “Odysseus” school in
2015 to learn Greek, and he returned back to it in 2018 to attend an advanced Greek
course and an English language course for beginners. He willingly participated in the
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research. He was born in Kabul, where there was always war and where he had to work,
since his childhood. Even though he aspired to become a doctor, he left his homeland
in the age of 14 to avoid participating in the war against the Taliban. After a wandering
period, he came to Greece through Turkey. The first few years in Greece though were
not easy. He was moved from one place to the other, and after having an accident, he
was transferred by an NGO to a refugee camp in Thessaloniki for medical care. This
is where he took his first Greek lessons and managed to get his first stable job in the
textile industry. While in Thessaloniki, he had attempted to migrate to Brussels, where
he had the chance to find a better job. However, he came back to Thessaloniki, after
staying there for three months, because of the Greek warm weather and hospitality that
made him feel accepted. Now, Ahmed, who had always wanted to become a doctor, is
volunteering at the Doctors without Borders, as a translator and hopes to become an
official translator. However, his only educational experience, after finishing primary
school, are the language lessons in the refugee camp and ‘Odysseus’ school and a Latin
dance course he attended some years ago. In this context he made friendships with
native people with whom he still meets in different places for dancing.
Francesca
Francesca is an Italian woman around 50, who attended the A1 Level Greek language
course in 2018-2019, she was still unable to speak Greek, hence the interview took
place in Italian. According to her narrative, she had an easy childhood, being protected
by her family. She was born in Sicily, but when she was 9 her family moved to Rome.
Her father, who was a dentist, due to professional commitments, was absent for long
periods, therefore she grew up with her mother. The latter had a powerful presence
in her life. Their relationship was so strong that Francesca did not feel the need to
seek her independence. Francesca studied foreign languages, literature, culture, and
also took a Russian language course. She occasionally worked in the tourism industry
and never had to worry about making ends meet. However, when, at the age of 41,
Francesca lost her mother, her life changed dramatically. She experienced the decline
of her socio‑economic status and had to train and work as an assistant to blind children
and helper of older adults. People around her, though, viewed her as being a ‘badante’,
which means a caregiver of elderly people with negative connotations. A crucial ele
ment in her life, as emerged from her narrative, is religion and her faith and devotion to
God. However, Rome, according to her, has been transformed to “the capital of Muslim
migrants”. This, along with the underestimation she was feeling in her community and
a traumatic attack she suffered personally from Muslims, prompted her migration to
Greece, due to the good weather and low cost of living. She did not have any job in
Thessaloniki but managed to live well with the income from renting her apartment in
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Rome. Nonetheless, at the time of the interview she was planning to move to Athens
hoping to find a job. Her trajectory in Greece seemed to still be in progress.

A dialogic presentation of the analysis of the narratives
This section tackles creating the space for a plasmatic dialogue and interchange between
Ahmed’s and Francesca’s narrative constructions, through the eyes of the research
ers. The dialogical analysis of narratives targets a deeper understanding of significant
experiences, life transitions and identity transformations. The excerpts are presented
under the common themes that emerged from the analysis in the narratives, namely:
wars and struggles, religious beliefs, migration and language learning in the host country.
It is worth mentioning that the coded themes are critically discussed in light of the
participants’ overall life experiences. Thus, fragmentation into closed units is avoided
and themes are seen as manifestations of autobiographers’ narratives, in interaction
with their identities.
Wars and identity struggles
This was a common theme raised in the two narratives, seen from a different perspec
tive in each case.
Ahmed: “I was 3-4 years old; We had war. We have up to this moment – troubles.
And I don’t like it at all. And that’s why I left my family and everything, my homeland
[…] I had to leave Afghanistan because the Taliban came. I was imposed to go to war,
and I didn’t like to go and kill a human being […]. To make you understand, imagine
that in Thessaloniki they come and invade your house. The army wanted us to go to
war, so as not to allow Taliban to come to our homes. We were afraid that they would
come and kill us.”
Francesca: “‘Odysseus’ seems to gather people who have experienced war somehow
[she laughs] … whether they lived war in Iraq; whether they lived war in a more im
aginary way; whether it has to do with wars that no one understands, it doesn’t matter.
Thus, people wonder: Why did she come here?”
War has been a strong experience in Ahmed’s narration. War brought troubles,
fear, insecurity, killing. War was the driving force that violently provoked the transi
tion to a new life trajectory; he had to migrate at the age of 14 in order to survive,
which signifies a geographical transition (Thunborg & Bron 2019). Reflecting on his
childhood, Ahmed constructs his anti-war attitude, revealing his peaceful, anti-hero
identity. Francesca, on the contrary, speaking in her native language, uses the word
“war” auto sarcastically and metaphorically, as the reason of her own migration. “Wars
and fights” are meant to become the reason of her geographical transition as a migrant
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after her mother’s death. The latter led her to transition to a new phase of her life cycle
(Thunborg & Bron 2019), which transferred her from the role of “the daughter” to the
role of an adult of forty years old.
Francesca: “My mother’s death devastated me since I had never cut the umbilical
code. God cut it. At a certain point he got angry and cut it. I was forty years old when
my mother entered the hospital and after a year died, just before celebrating my birthday.
When she got ill, I remained alone, and I became a ‘mother’ to her...It took me 10 years
to become independent. There has been a struggle all these years…”.
Ahmed: “My father was very old, he couldn’t work, and I had siblings; we were all
seven children, for which I had to work. And I was too young…too young. I think that
from the age of 6-7 years old, when I started school, up to 14 years old, I was always
working …I was working”.
Francesca being totally unprepared became the ‘mother of her mother’, taking on
new responsibilities; Ahmed had to work since he was a child, taking on the role of his
father. The repetitions “And I was too young, too young” and “I was always working,
I was working”, as well as the intonation of his voice are indicative of the lived difficulties
in his childhood. Nonetheless, when he was asked about the conditions under which
he was working, as a child, he answered:
Ahmed: “Everything was very good. All children were working together. That’s how
I could buy my school bag, my notebooks, a pair of shoes. Yes, it was good”.
At this point, Ahmed’ s words illuminated contradictions; he seemed to struggle
between two value-sets: the one of the Afghan child, who has in mind that child labour
is a common practice in his country and naturalises the phenomenon, and the other
of the adult migrant, who has gained new experience in a European context, and has
second thoughts on whether working as a child is acceptable or not. This contradictory
perspective could be described as a ‘perspective struggle’, in correspondence to the
‘identity struggle’, proposed by Thunborg and Bron (2019). Thus, an ongoing perspec
tive transformation (Mezirow 1978; 2000) was palpable, possibly signifying an overall
change in the way Ahmed related to the world and sensed his Self (Hoggan 2016).
At the age of fourteen, Ahmed was forced to migrate to Iran, and then to Pakistan
and Turkey, from where he passed to Greece. Ahmed’ s narrative seemed to be grounded
in a latent mechanism separating his lifetime in the period “before” and “after” migra
tion. This was the case for Francesca as well; the period “before” and “after” the loss of
her mother. In both cases, moving away from their families stigmatised their lives and
brought them to a transitional life stage. Ahmet was forced into a pre-mature independ
ence and survival learning path. He avoided saying much about it and he described his
passing from Iran, Pakistan and Turkey as being an extremely difficult period, which
hardened him. Francesca was forced to a late independence and maturity learning path.
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This process made her redefine who she was, after passing through a ‘floating’ period
(Bron 2000, as cited in Thunborg & Bron 2019, p. 40).
This is indicative in the following example by Francesca’s narrative that made her
realise that she was no longer the doctor’s daughter. Once she was accused of stealing
from an old woman, whom she was taking care of. When she asked for legal assistance
from an old lawyer friend, she was told that she could not prove her innocence since
she was just a caregiver.
Francesca: “After my mom’s death, I realised that people ‘frame’ you. They ‘frame’
you with rationales that don’t represent you […]. I remember this incident was a shock
for me. […] I was still identifying myself as the doctor’s daughter; do you understand?
After all these years, I thought I had a personality defined by various things. It’s not
only what you think of yourself since your childhood, but also all the experiences you
have lived […]”.
According to Cooley’s (as cited in Dunn 2010) looking-glass theory, people shape
themselves based on others’ perceptions. Thus, contradictions between the way she
viewed herself and the way others did, drove her to a crisis within herself. Until this
event, she had not realised that people did not face her anymore as a reputable person,
from a respected family. She could not accept her social decline. Francesca was feeling
disconnected from her biography. Being in a ‘floating’ period (Bron 2000, as cited in
Thunborg & Bron 2019, p. 40), she was not able to define her own self and understand
her position in the social context.
Religious beliefs
Religious beliefs emerged as a common nodal point impacting their life perspectives
and their positioning in the social context.
Francesca: “[…] For many years I was thinking of leaving because I couldn’t afford
living in Rome. However, I couldn’t break the bond with the church because Rome,
for me, was the capital of the world, because of the Pope…oh, I was hearing his voice
and I was hearing Christ”.
This, of course, changed after an attack she suffered, which she described as follows:
She was walking on the street, when two men hit her and took from her the symbols
of her faith: a ring with Christ and two pendants with Catholic Saints:
Francesca: “They didn’t touch anything else. […] I’m convinced that this wasn’t
accidental. It wasn’t accidental. Well, they were two Muslims that I knew […]. And
I was sure they knew me as well. I was already bothering them, because they got the
ring, a kind of demonstration for them. I was wearing this ring since 2005, since Santo
Giovanni Paolo the second died. I was stuck with this ring because I had seen it on
priests and monks. I was bothering them. Besides, for Muslims it is annoying when
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a woman goes out alone. And I was always moving around alone. For them, this was
a demonstration. […] A Woman alone with things that exposed her beliefs. I was
bothering them. Well, they thought, ‘We’ll give her a lesson’”.
Ahmed: “To make it clear for you…where there is no Taliban, women may get
dressed as they like. They aren’t obliged to wear burka. But where the Taliban is, women
have difficulties”.
Francesca: “[…]With Muslims we should always be somehow careful […]. This is
the time for jihad, the holy war, that derives from the Koran. For Muslims, we are all
enemies, all unbelievers, and they try to make us believe in their God; if we don’t, they
kill us, for being infidels”.
Ahmed: “According to our Holy Books, you don’t have the right to kill not even an
ant! Not even an ant! Where did they [Taliban] see that they can kill a human being?”
Ahmed demonstrates himself as being religiously moderate, clearly separating his
position from whoever represents fundamentalist Islam:
Ahmed: “…When I was in Afghanistan, I used to go to the Mosque and pray. Here
[in Greece], I might go to the Mosque, only if I go to Komotini [a Greek city with
Muslim minority]. And I don’t like some Muslim migrants saying that we must have
our Mosque in Thessaloniki. For me not.”
The migration experience in Greece has informed Ahmed’s religious beliefs who
declares to be a Muslim, but far from the fundamentalist vision embodied by the
Taliban. However, subsequently he adds:
Ahmed: “…I wouldn’t like to see a church in Afghanistan. This isn’t right. At least,
that’s what I think”.
This statement undermines the initial impression that his religious identity was
in an ‘anchoring’ period (Thunborg & Bron 2019, p. 40), having integrated religious
tolerance. Ahmed seems to negotiate the boundaries of his religious tolerance, which
is indicative of his religious identity struggles. Nonetheless, in his entire narrative,
Ahmed differentiates himself from the Taliban in an attempt to overturn the hegemonic
discourse in Greece that sees all Muslims as being extremists and violent defenders
of their religion. This resonates the Bakhtinian concept of ‘polyphony’, according to
which every discourse integrates elements from the social discourses and responds to
these implicitly (Baktin 1981). Francesca, on the contrary, views all Muslims as being
similarly dangerous and develops a hostile rhetoric against them.
Throughout their narratives concerning religious beliefs, women’s position in Islamic
society emerges as a common theme. They both disagreed with the disadvantaged posi
tion of women in Islam, with Ahmed stressing the difference between the Taliban and
the rest of Muslims, and Francesca seeing all Muslims as a whole, echoing the Western
dominant discourse (Baktin 1981).
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Migration to Greece and language learning in the host country
Migration to Greece was a significant geographical transition for both Ahmed and
Francesca. Francesca decided to migrate, having been unable to handle the insecurity
she felt in Rome. Ahmed arrived in Greece having in mind to further move to North
Europe, but eventually stayed there. This was due to the lack of the necessary economic
resources and cultural capital (Bourdieu 1977) to vindicate his life upon arrival:
Ahmed: “I neither knew nor understood where to go, because first of all I didn’t
know a language [Greek or English] so, I couldn’t even take a decision”.
Only after learning some Greek in the refugee camp in Thessaloniki, Ahmed managed
to find a more stable job, tapping into improvement prospects conducive to enhanced
self-sufficiency and autonomy:
Ahmed: “[the refugee camp] we had some Greek lessons, but it wasn’t much. It lasted
four months, overall 80 hours; something like that. It was much better than nothing.
And that’ s how I found a job in a factory in Panorama [a suburb in Thessaloniki]. […]
After that I found another job for the next 13 years in the textile industry.”
The migration transition made him realise the importance of language learning.
Hence, he decided to continue Greek lessons. Despite broadly differing biographical
experiences and educational capitals, ‘Odysseus’ hosted pivotal points in the two mi
grants’ biographies. The migrant identity was intertwined with language learning and
the social interactions that developed within ‘Odysseus’. The following dialogic parts
are indicative of the above:
Ahmed: “Three years ago [i.e. before attending ‘Odysseus’], I couldn’t speak clearly
and make connections. Learning the language at work or through communicating
with people is another thing; it’s different at school. That’s why everyone wants to go
to school, to learn how to speak and behave”.
Francesca: “At ‘Odysseus’ school you meet people from all over the world […].
Here, at ‘Odysseus’, I’ve changed…uh not changed, but I’ve been able to reflect and
see more things. […] In fact, in Rome, I used to be more racist. On a personal and
interpersonal level, there are so many new things to achieve; you can develop yourself
and move beyond rationales in which you were imprisoned […]. With all these people
at ‘Odysseus’ who experienced war, I became curious, and yearned for dialogue […]”.
Ahmed: “I want to become a translator. I need to learn to write. Even if there is
a good job for me, how am I supposed to know it, since I cannot read and write?”
Francesca: “My friends in Italy argue that I’m not doing anything special here and
I need to go back. But I don’t feel this way. […] Because, first on an interpersonal level,
here, I’ve met so many people who have offered me a lot that makes me feel I’m ‘saved’.
Besides, all these months I’ve been learning a new language and I’m telling you, honestly,
that I may not speak Greek, but I understand so many things […].”
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In the context of ‘Odysseus’ Ahmed became an adult learner, after being far from
any educational activity. Thus, for Ahmed, ‘Odysseus’ became the space that enabled
him to address practical issues faced in the host country and a space where he could
negotiate his identity as a learner. After almost twenty years of living in Greece, at the
time of the study, he was aspiring to become a translator and was investing in language
learning to build up his educational capital (Norton 2001; 2010). Besides, he had real
ised that language is connected to ‘behaviour’ (“…That’s why everyone wants to go to
school, to learn how to speak and behave”). Learning the established customs and social
behaviour in the host country emerged as an important means of integration in Greece.
This was not the case for Francesca. To learn one more language was interesting to
her, but not vital. As Norton and De Costa claim (2018), she might have been moti
vated in language learning, but she did not invest in it. She was managing to live well
in Greece without having to work, and, as she said in her narrative, she felt recognised
and accepted by native people (“…here, I’ve met so many people who have offered me
a lot that makes me feel I’m ‘saved’”). Meeting migrants from different nationalities
in the classroom was more important to her than learning the language per se, since
the former made her reflect on her old meaning perspectives (Mezirow 1978; 2000)
on migration, and broadened her mentality on Muslim migration in Europe, which
made her ‘less racist’.

Discussion and concluding remarks
The aim of the paper was to explore adult migrants’ experiences and transitions, through
biographical learning perspective, with the ultimate goal to provide deep insights in
migrants’ informal and non-formal learning.
The research data confirm Thuborg and Bron’s research findings that life experiences
and transitions, both “geographical and life cycle” (Thuborg & Bron 2019), constitute
a learning process, which informs participants’ “biographicity” (Alheit 2018; Alheit
& Daussien 2000), and enhances interpretation and re-interpretation of the accumu
lated experiences. Participation in the language programme provided opportunities
that “drew on and challenged participants’ life course-acquired socio-economic and
cultural experiences” (Brown 2020, p. 26). In particular, Ahmed’s and Francesca’s ex
periences and transitions have made them learn ‘to be’ in repeatedly changing life and
social contexts as learning experiences interrupted pre-existing categories of perception
(Brown 2020, p. 26). In this way, they have learned to form and transform aspects of
themselves. However, transformation is not a linear process. Both participants, in an
attempt to maintain their internal sense of coherence (Alheit 2018; Alheit & Daussien
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2000), tried to balance their old and new perspectives, and subsequently, their old and
new sense of self- identity.
This ‘identity struggle’ process is part of the ‘biographical work’, described by
Thunborg & Bron (2019). ‘Biographical work’, then, is a useful concept, when exploring
identity transformations as a consequence of learning. Both participants went through
identity struggles, as they retrospectively narrated their experiences. Within this
process, they went beyond reflecting and reconsidering their past frames of reference
(Mezirow 1978; 2000). They went through a contradictory and struggling perspective
process, which could be called ‘perspective struggle’. For example, when referring to
child labour, Ahmed seems to ‘float’ (Bron, as cited in Thunborg & Bron 2019) between
the perspective of the Afghan child before migration, which approves of child labour,
and the perspective of the Afghan migrant in a European country, which rejects it.
Ahmed experience an internal struggle between two antagonistic perspectives for the
same social phenomenon.
Moreover, the research findings indicate that the accumulated experiences and transi
tions, as well as adult migrant learners’ previous educational capital inform the way they
perceive the input of ‘Odysseus’ educational programme in their lives. Ahmed, during
the wandering period in Greece, realised that he had to go back to school, after a long
period of educational discontinuity, to improve his living conditions. In the context
of ‘Odysseus’, Ahmed formed his learning identity. He invested in language learning
(Norton 2001; 2010) aiming for social mobility. Francesca, though, who carries a rich
educational capital, did not invest in language learning at ‘Odysseus’. However, within
the multicultural environment of this school, she identified the chance to reflect and
“go beyond rationales in which (I) had been imprisoned”. Thus, language learning in
a non-formal educational programme and like ‘Odysseus’, may foster changes in the
way adult migrant learners view their identities, depending on their ‘biographicity’.
Additionally, the dialogical presentation of the participants’ biographical experi
ences, raises another important point: the intrusion of the prevailing social voices
into their own subjective discourse, making it ‘polyphonic’ (Bakhtin 1981; 1984). As
migration and refugee flows from Muslim countries increase rapidly, especially in
Mediterranean countries, such as Greece and Italy, the prevailing voices are these who
see Islam as a threat. Ahmed, being aware of that, tried to separate himself from the
fundamentalist Muslims, whereas Francesca reproduced the hegemonic voices. Thus,
both biographies, by being presented dialogically, mirror the prevailing social ‘logos
and antilogous’ and the migration nexus formed in the host country. This may have
promising methodological implications in other educational and social science research.
Therefore, the Bakhtinian presentation of analyses needs to be further investigated in
terms of its applicability and transferability in other educational contexts.
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The findings of this study may be further investigated regarding their applicability
in other migratory contexts, given that it is a small-scale research. Nevertheless, the
two life narratives analysed and critically presented in the paper manifested the wide
heterogeneity of the migrants’ group in terms of skills, competences and socio- cultural
capital; thus, contributing to further implications for lifelong learning. This study sug
gests that there is still a lot of research to be conducted in exploring the pedagogical
implications and challenges that migrants’ heterogeneity brings, when organising and
facilitating programmes for them.
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KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE POLAKÓW NA OBCZYŹNIE.
TRADYCJA I NOWE WYZWANIA W ROCZNICĘ 80-LECIA PUNO
abstract: The everyday life of Poles living abroad is closely related to the tradition of their country
of origin regardless of the elements that make up this life. Education and science play an important
role in maintaining ties with the nation and the ethos of the Polish national heritage. This article
undertakes the description of the conditions for implementing the academic education of Poles in
exile and emigration, noting the importance of the activity of the Polish University Abroad for the
traditions of Polish culture, education and science. The article also attempts to identify the mission
and vision of academic education at the Polish University Abroad, as well as its present and future
directions of development.
Keywords: academic education, university.
abstrakt: Codzienność Polaków przebywających poza granicami Polski, niezależnie od elementów,
jakie się na nią składają, jest w ścisłym związku z tradycją kraju swojego pochodzenia. W zachowaniu
więzi z narodem oraz z etosem polskiego dziedzictwa narodowego ważną rolę odgrywa edukacja i na
uka. W artykule podejmujemy się opisania warunków realizacji kształcenia akademickiego Polaków
na uchodźstwie i emigracji, zwracając uwagę na znaczenie aktywności Polskiego Uniwersytetu na
Uchodźstwie dla tradycji kultury polskiej, edukacji i nauki. Podjęliśmy także próbę wskazania Misji
i Wizji kształcenia akademickiego w Polskiej Uczelni Wyższej poza granicami ojczyzny, w czasach
teraźniejszych i kierunków rozwoju w przyszłości.
Słowa kluczowe: kształcenie akademickie, uczelnia wyższa.

Introduction
In the spatial history of the Polish state, access to education was not always possible, even
in accordance with the human right to education. Such restrictions particularly took
place during partitions or wars. The 80th anniversary of the Polish University Abroad
creates a convenient situation to familiarise Poles, especially the young generation, with
the conditions in which actions were taken to maintain the continuity of the Polish
language and of academic education. The 80th anniversary of PUNO is the celebration of
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the great idea of establishing a Polish independent university abroad working for the good
of Poles scattered around the world and for the good of their homeland – an idea adopted
by the Polish university founded in Paris, that has been continued and developed for dec
ades by the Polish University Abroad in London (excerpt from a statement by Professor
Tomasz J. Kazmierski, rector of PUNO, during the inauguration of the celebration of
the 80th anniversary of PUNO on October 11, 2019 in London).
We devote this article to events related to Polish education between the years
1339-1940 and the memory of numerous heroes, among whom a large number were
teachers. The social group most persecuted by the Germans at that time was the in
telligensia: priests, teachers, doctors, officers, officials, buyers, landowners, writers,
editors, and others (Walczak 1995, p. 60). They were primarily people who received
higher and secondary education. At the same time, similar survivors were recorded on
the eastern side of the Polish border. They were primarily people who received higher
and secondary education (Walczak 1995, pp. 26-27) The Soviets destroyed the Polish
intelligentsia to make the remaining inhabitants of Polish nationality vulnerable to
Moscow’s indoctrination (Grzenia 1995, p. 14). In order to stop the development of
the intellectual staff, the occupiers began a fight against all manifestations of national
and cultural life. Higher education institutions were closed and the process of shutting
down secondary schools in the entire territory of the Commonwealth occupied by
German troops and elementary schools in the territories annexed to the Reich lasted
from October 1939. Until March 1940, only general vocational education was left in the
General Government (GG), preparing workers for the needs of German occupations
(industrial, economic (arches, trade, agriculture and horticulture and others)), and
elementary schools which banned the teaching of humanities and physical education
(Pospieszalski 1952, pp. 43-45). Not only the level of organization of the chauffeur
service, but above all the knowledge transferred aroused resistance. Two hours a day
classes in German were conducted by German teachers, student’s exchanged their
education for work, thus creating labor camps for children and youth (Walczak 1987,
p. 44). On the basis of source studies, as well as reports of starosts and mayors, the War
Compensation Bureau at the Presidium of the Council of Ministers in 1945 determined
that during the Second World War, 5,851 teachers and academics (representing 6.6% of
pre-martial law) died, including 3,963 from general education (5.1%), 848 from general
secondary education (13.1%), 340 from vocational education (14.2%) and 700 from
higher education (28.5%) (Walczak 1995a, p. 10). Two years later, he reported that ‘the
Nazis murdered 48,500 representatives of various intellectual professions (Walczak 1978,
pp. 30-32). However, these statistics are not complete, as they come from the period of
Poland being under the influence of the Soviet Union (Grzenia 1995, p. 7), which made
it impossible to include data from the period of the Soviet occupation. Poles’ struggle to
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preserve the continuity of Polish education and science also contributes to the destruc
tion of Polish dignity. Therefore, and due to the 80th anniversary of PUNO, we have
attempted to answer the following questions: What were the reasons for the establish
ment of PUNO? What is the tradition of a university abroad? What is the significance
of academic education abroad for Poles in exile today? Due to the time and historical
circumstances of numerous PUNO events, this article does not aspire to describe all
the conditions that may answer the questions posed. These considerations are an at
tempt to show continuity that is independent of external influences of the university
and of conditions of continuity of the academic tradition; a tradition that has enabled
and continues to allow Poles to receive academic education outside their homeland.

Methodological conditions for gathering empirical data
The establishment and maintenance of a Polish university abroad can be analysed from
two perspectives: horizontal and vertical. The first indicates the external causes of the
establishment of the university, and these are the historical and cultural circumstances
of Poland and Poles. The second perspective is the tradition of academic education and
patriotic education which has changed over time and under the influence of politi
cal and religious changes. In order to describe both perspectives, this article refers to
documents found in the Polish Library in Paris and to scientific (analytical) texts, as
well as studies popularising the activities of academic education abroad, issued on the
occasion of a number of ceremonies and celebrations such as the previously mentioned
80th anniversary of PUNO and previous 50th, 70th and 75th anniversaries.
In the Polish Library in Paris, reviewed were the executive acts documenting the
conditions for the functioning of the University and the scientific and didactic activi
ties undertaken. The documents have been grouped into three categories: 1) Materials
related to the establishment and organization of the Polish University Abroad in Paris
(documents related to the establishment of the University and university norms),
2) Materials regarding the activity of the University abroad, 3) Files on financial mat
ters and other materials. A total of 26 documents were analysed.
The second method used to answer the questions was a free interview conducted
among PUNO graduates. Nine people participated in the interview, this included
2 people currently living in France, 1 in Switzerland, and 6 in Great Britain. Interviews
took place during the 80th anniversary of PUNO, in the POSK building in London.
The situation (break in the graduates meeting) of obtaining research material favoured
the conversation. Respondents felt free to provide information about their private lives.
They were informed that their statements would be made public. The ethical aspects
of interviewing in relation to acquired knowledge were taken into account (Sennett
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2004, pp. 37-38). As a result of the analysis of documents and interviews, extensive
empirical material was collected. Due to the volume, this article mentions only a few
fragments and is a general outline and at the same time an introduction to the issue.
More extensive material is being prepared for printing at the University Abroad in
London Publishing House.

Contexts of the establishment of the first Polish University Abroad
The first weeks of German and Soviet occupation were a time of destruction of Polish
culture. The detention of 183 professors from the Jagiellonian University and the AGH
University of Science and Technology in Kraków was particularly tragic. Nobody thought
that the events of the end of September 1939 were the beginning of systematic actions
aimed at the destruction of the Polish intelligentsia. Information about mass arrests
and mass executions taking the form of murder shocked not only Poles. For this reason,
among other things, 80 professors and associate professors as well as 60 assistants ar
rived in France after participating in the establishment of the Polish university abroad.
The Polish University Abroad was established in Paris on the initiative of the Republic
of Poland with the help of the French Republic.
The first headquarters of the University was then the building of the Polish Library,
which still serves as an open library with cultural activities promoting not only Polish
artists. The aim of the actions taken was to maintain free and independent Polish science
and free higher education. The National Culture Fund, established on October 1, 1939
by the Presidium of the Council of Ministers, provided financial protection over the
University. In June 1940, the Fund was incorporated into the Ministry of the Interior,
and in the summer of 1943 to the reconstructed Ministry of Religious Denominations
and Public Enlightenment. Thanks to this initiative, studies could be free and thus
available to all Poles who wanted to continue their education in the Polish school dur
ing the occupation of Poland. At the time of opening, a total of 100 students enrolled
with women constituting half of them.
The inauguration of the academic year took place on December 1, 1939, in the pres
ence of the Prime Minister of the Republic of Poland and the commander-in-chief of
the Polish Armed Forces, General Władysław Sikorski. It was chaired by a long-time
rector of the University of Paris, a world-famous neurologist, Professor Gustave Roussy.
At that time, the Organising Committee, which also fulfilled the role of the Academic
Senate, was elected. It was composed of representatives of six Polish universities and
two polytechnics: the Jagiellonian University in Kraków was represented by Professor
Stanisław Kot, the Stefan Batory University in Vilnius by Professor Stefan Glaser, the Jan
Kazimierz University in Lviv by Professor Olgierd Górka, the Józef Piłsudzki University
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in Warsaw by Professor Oskar Halecki, the University of Poznań by Professor Stanisław
Runge, the Catholic University of Lublin by Professor Stanisław Stroński (who was
replaced in the Committee’s work by Professor Paweł Skwarczyński, because he himself
served as deputy president and minister of state), Warsaw University of Technology was
represented by Professor Gustaw Mokrzycki, and the Lviv University of Technology by
Associate Professor Adam Rose. The function of the Chairman of the Committee was
entrusted to Professor Oskar Halecki, and Professor Paweł Skwarczyński became the
Secretary (Pelczar 2006, p. 88; Judycki 2008, p. 42).
Many documents drew attention to the role and importance of Professor Oskar
Halecki in the shaping and further course of academic education abroad. He was a person
of outstanding personality. His life goal was to prepare Polish scientific staff for post
‑war Poland. He was fascinated by Polish-Lithuanian history during the Jagiellonian
times. He sought the agreement of Eastern European nations. In the years 1939-1940,
he lectured at the Sorbonne. Due to the post-war Soviet occupation in Poland, he settled
in the United States where he managed the Polish Institute of Science in New York. He
was the head of the Department of Eastern European History at Fordham University
(1944-1961) and a lecturer at Columbia University, the University of Montreal, The
University of California Los Angeles, as well as the University of St. Ignacy Loyola in
Rome (Pelczar 2006, p. 88; Judycki 2008, p. 42). As a historian, he entered the con
tinuity of academic education that could have been preserved (Halecki 1939, p. 68).
However, in Paris for a long time and on other conditions than in Poland, because the
short period of activity did not allow for the development of an appropriate university
statute and approval by the President of the Republic of Poland, as a result of which it
did not acquire the right to confer academic degrees in France (Pelczar 2006, p. 88).
After two semesters of activity, in the face of the fall of France in June 1940, Polish
academic education was transferred to Great Britain in agreement with the Polish
government in London.
Professor Oskar Halecki laid the foundation for the creation of PUNO in London. In
1941-1944, temporary Polish faculties and academic schools were established in several
British universities. Among others was the Polish Faculty of Medicine at the University
of Edinburgh, by virtue of the Decree of the President of the Republic of Poland August
Zaleski, of February 24, 1941 (Sulimirski 1955, p. 51). Moreover, a Pedagogical College
and the Polish Veterinary College were established in Edinburgh which functioned
the longest. Two schools were established in Oxford: The Polish University College, by
virtue of the Decree of the President of the Republic of Poland, of March 7, 1944, and
the Polish Law Department, by the Decree of the President of the Republic of Poland,
of April 14, 1944. The Polish School of Architecture was founded in Liverpool and was
one of the oldest and best architecture schools in Great Britain. Its solemn opening
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was celebrated on November 6, 1942, in the presence of general Władysław Sikorski,
professor Stanisław Stroński and university authorities (Szmidt 1995, p. 98). Actions
taken by Poles to preserve intellectual substance and Polish scientific potential in a tragic
period for Poland cannot be overestimated (memories of Professor Andrzej Pelczar).
It was managed to maintain the continuity of Polish higher education in Great Britain,
thanks to the fact that Polish faculties could operate in British universities (memories
of Professor Sas-Skowronski, p. 89). Historical continuity of academic education was
ensured by integrated activities combining personal, structural and ideological activities.

Structural contexts of the PUNO mission
In the conditions of mass settlement of Polish emigrants in Great Britain, in 1949 they
were recreated from Polish faculties and academic schools in the slightly changed name
of the Polish University Abroad – PUNO. Poles living abroad managed to create condi
tions for continuing higher education, as well as raising professional qualifications in
Polish, which is also emphasised in many statements by PUNO graduates, among oth
ers: PUNO’s activities enabled us to maintain a sense of national belonging, to maintain
a bond with traditions in a sense of security, and at the same time gave mild assimilation
to the new conditions of the host country [...]. In the history of post-war Europe, activities
related to the establishment of a university in exile, as well as the creation of an academic
support network by establishing academic centers and branches of academic education
in various countries was an exceptional phenomenon.
Since its protoplast in Paris, PUNO has taken over and developed an educational
and scientific mission. On December 9, 1948, the Provisional Council of the University
Abroad adopted the PUNO Organizational Statute. The ethnographer Professor Cezaria
Baudouin de Courtenay-Ehrenkreuz-Jędrzejewiczowa also actively joined the process
of renewing universities abroad. She came to England from Palestine in 1947 and set
out two main tasks for the development of the university: 1) the University’s activities
are to be guided by the spirit of freedom that science has been deprived of in the country
and, where possible, rectify false information disseminated about Poland in the free
world, 2) efforts should be made to make young generations of Polish scholars educated
at foreign universities retain the Polish national personality and become Polish scholars.
(Czubińska 2019, pp. 14-21).
Task continuity and the achievement of the set goals was ensured thanks to the
reconstruction in London of the university structure of the Polish University Abroad
in Paris. The Faculty of Humanities was maintained, and instead of the Faculty of
Law and Economics, the Faculty of Law and the Faculty of Economics was created.
Particularly important for maintaining the tradition of academic education abroad was

Academic education of Poles abroad. Tradition and new challenges on the 80th anniversary of PUNO

149

the creation of three PUNO branches: 1) the Polonia Biography Institute in France,
which continues its work, 2) the Faculty of Fine Arts – the Polonia Atrium Academy
in Munich, operating in 1982-2013, 3) the Institute of Science and Culture – a branch
of PUNO in Chicago, operating from the late seventies to the early nineties, 4) the
Polish-Scandinavian Scientific Institute in Copenhagen (Pyłat 2010; Polish Science in
Exile 1955; Documentation 1986). The support network of other universities, includ
ing those located in Sweden, the Netherlands, the USA, Peru, Portugal and Germany,
was invaluable for maintaining the tradition and development of academic education.
The Polish University Abroad in London received full rights of the state academic
school on December 5, 1952, pursuant to the Decree of the President of the Republic
of Poland. The statute, which was an annex to the decree, was established by the
Ordinance of the Minister for the Affairs of Polish Citizens in Exile (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej 1952). Its content introduced the organizational structure of
the University and the functioning of individual entities such as: 1) Academic authori
ties (rector, academic senate, Council of the Humanities Department, faculty com
missions), 2) Special studies, 3) Scientific departments, 4) Economic administration,
5) Group of teachers, 6) Studies and students, 7) PUNO branches, 8) Correspondence
studies, 9) Transitional provisions (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1952)
on the model of a university in Poland. Granted diplomas were honored in Poland and
in many countries around the world, among others in the USA, Canada, Australia,
Germany, France.

The ideological contexts of the PUNO mission
National continuity, including ideological continuity, was created by the goals and
ethos of the Polish University Abroad and its close connection with the educational
mission after the war. The PUNO mission was divided into two fields (in the analytical
description adopted – horizontal historical-cultural and vertical scientific-educational).
PUNO became the symbol of the “MOTHER” university, which united universities and
cared for the continuity of Polish science abroad (from the memories of PUNO graduates).
It enabled soldiers, their families, refugees and emigrants from Poland to continue or
take up studies in Polish outside of Poland. PUNO was also a home for outstanding
scholars who conducted scientific research and/or disseminated their results worldwide.
Poles who found themselves in the “west” after World War II, and who were not allowed
to complete their studies in the country and achieve academic degrees after the war, were
allowed to conduct doctoral and postdoctoral dissertations in the field of Polish studies,
history, law, economics, sociology and natural sciences and technical at PUNO university
(memories of PUNO graduates). For the younger generation PUNO gave access to
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full and regular education at an academic level on the basis of pre-war curricula and
regulations of Polish universities, adapted to the needs and conditions of the Polish exile
environment. The Polish University Abroad became a guardian of truth and academic
freedom and was to oppose the ideological indoctrinations that universities in Poland were
subject to (memories of PUNO graduates). A dozen or so doctors promoted at PUNO
were appointed as heads of Departments at Universities in many countries. PUNO
professors included the most eminent Polish scientists in exile, most of whom also
found employment at foreign universities. The Polish University Abroad is the “heir”
of their experience and acts as a guardian of the memory of their lives and activities for
maintaining Polishness, including in lands that provide free and independent national
education. The University’s task is to promote Polish science and culture in the country
of settlement (Statut Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 2015).

Personal contexts of the PUNO Mission
Several generations of emigrants worked and studied at the Polish University Abroad.
The first generation of PUNO professors were people born during the period when
Poland was under partitions. They were educated in interwar Poland. To this genera
tion belong, above all, the creators of the ethos of independence and the ethos of work
on rebuilding the damage done not only to the Polish nation, but primarily to Polish
culture and its traditions. Many professors from the Paris University started working
at the London University, these were, among others: 1) Professor Oskar Halecki, an
outstanding academic teacher and chairman of the Organising Committee of the Polish
University Abroad in Paris, 2) Professor Stanisław Stroński, a philologist, political
scientist, academic teacher, deputy minister, information minister and documenta
tion minister in the government of general Władysław Sikorski – professor PUNO in
1951-1955, 3) Professor Marian Kukiel, division general, historian, academic teacher,
deputy minister of military affairs in Paris and London in 1940, and between 1942-1949
the minister of national defense.
Following the fate of the University and the biographies of its professors, lecturers
and students, one can be tempted to state that PUNO was (and is) not only a university,
it was also a “haven” for Polish research workers in the free world. PUNO was influenced
by those whose lives were broken during World War II and then as a result of the “com
munist occupation”. These include the founders of the university – Professor Karolina
Lanckorońska, Professor Cezaria Baudouin De Courtenay Jędrzejewiczowa, Professor
Tadeusz Brzeski, representatives of independence emigration Professor Aleksander
Blum, Professor Marian Bohusz-Szyszko, Professor Józef Bujnowski, father Józef
Bocheński, as well as those who were forced to leave the country, including those in the
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seventies and eighties: Professor Józef Parnas, Professor Jerzy Drewnowski, Professor
Jan Venulet, Professor Andrzej Żaki and many others. They were not only academic
teachers, scientists, but also high-ranking military representatives, politicians and
social activists often removed from the Polish national memory by the Polish People’s
Republic (PRL) (Kaźmierski 2019, p. 9).
It should not be forgotten or underestimated that after 2004, many young people –
representatives of EU emigration – were looking for work in PUNO in order to find
opportunities for further education and development. Unfortunately, due to the lack of
accreditation in Poland, PUNO can offer little in this matter. In the current legal and
economic status, seminars, symposia and conferences are organised in cooperation
with domestic and foreign universities. Participants are people coming not only from
Poland, but also the United States, Canada, Kenya, Germany, Italy, France and many
others with whom academic teachers cooperate through research projects.
Polish scientific institutions, which are still functioning, are important points of
support for Polish scientific and foreign employees. The University’s goal is also to
promote Polish science and culture in the country of settlement and in the world
(Statut Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 2015). Here, the question can be asked:
How long and under what conditions will Polish education in exile survive? Certainly,
life will soon verify the conditions and give an answer to that question. Is waiting until
the changes are made themselves enough? What can or what should the Polish state
do in such a situation?

Instead of a conclusion – a vision of contemporary alma mater abroad
This rainy, September evening I went to Exhibition Road and in the distance I could see
the “Polar Star” – an illuminated white eagle on the pedestal at the entrance to Imperial
College invited guests to the place of the Congress of Contemporary Polish Culture Science
Abroad (London, September 12, 1970). After reaching the place, the volunteers welcomed
me warmly and handed briefcases with congress materials. In this way I joined the Polish
state abroad (memory of a graduate, Professor Eugeniusz S. Kruszewski).
After the Second World War, the Polish University Abroad was the main intellectual
and scientific center of the Polish diaspora in the world. It was the focal point of uniting
Polish tradition and culture with science and education on a global level. Currently,
however, it has lost its rank. Paradoxically, in the face of the increase in the number of
Poles in exile in Great Britain in relation to the PRL period, its possibilities were limited,
and academic activities were reduced to post-graduate and course education. In the
face of current education standards, it is difficult to provide a full range of educational
services without adequate infrastructure and material support, relying solely on the
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work of volunteers (Siomkajło 2003, pp. 39-47). The generosity and determination of
former emigrants in the service of Poland has now taken on another dimension. This
article began with a statement from a Pole, an emigrant and an academic teacher, and is
concluded with a memory of a Pole in exile standing on the other side of the academic
tradition – a student who said: I am Polish but I am not an immigrant, I went to the
United Kingdom for profit, from the prospect of a temporary stay and thinking that one
day I will come back to Poland.
Paying attention to the words of Poles, spoken in historically different contexts, for
the sake of preserving the tradition of Polish culture in the lives of Poles, it is worth
considering the mission and vision of academic education of Poles abroad. What
can academic education today offer Poles, not immigrants, but voluntary migrants?
Perhaps more extensive scientific research should be undertaken, which as a result of
historical reflection and maintaining the bonds of the past (traditions of families and
people staying abroad) with the present, will open the field for designing the academic
education of Poles in the future.
Based on the analysis of documents and statements of employees and graduates, it
can be said that the mission of the Polish University Abroad is not only to maintain the
continuity of science and higher education outside of Poland, but, above all, to allow
all generations of Poles who are outside their homeland or their country of origin and
want to continue their academic studies in Polish, to broaden their knowledge of the
modern world and maintain contact with Polish science and culture.
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NAUCZYCIEL(-KA) AKADEMICKI(-A) W (AUTO)METAFORZE
ACADEMIC TEACHERS IN (SELF)METAPHOR
Abstract: The Author conducts a higher education review by using metaphors obtained from
young tutors regarding their professional and scientific situation. She shows the inhomogeneous
and sometimes even internally contradictory character of the relations within a university as well as
the relations between a university and the environment. The author reflects on the culture of higher
education as well as its internal and external conditions of functioning.
The Author presents the results of a small survey she collected using the snowball sampling
technique. It is an analysis of written statements in which the respondents defined their professional
and scientific situation with a metaphor. This is a presentation of the basic problems faced by young
university employees.
Keywords: university, work, academic teacher.
Abstrakt: Autorka za pomocą uzyskanych od młodych adiunktek i adiunktów metafor dotyczących
ich własnej sytuacji zawodowo-naukowej podejmuje próbę oglądu uniwersytetu. Kreśli wstępny
ogląd niejednorodnego, nieraz sprzecznego wewnętrznie charakteru relacji w uniwersytecie i relacji
uniwersytetu z szeroko rozumianym środowiskiem, a więc zastanawia się nad kulturą uczelni, czyli
jej wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania.
Autorka przedstawia wyniki niewielkiego sondażu, które zebrała, korzystając z metody kuli
śnieżnej. Jest to analiza pisemnych wypowiedzi, w których badane i badani określali metaforą własną
sytuację zawodowo-naukową. Jest to prezentacja podstawowych problemów, z jakimi borykają się
młodzi zatrudnieni na uczelni.
Słowa kluczowe: uniwersytet, praca, nauczyciel(-ka) akademicki(-a).

Wywołanie problemu
Tekst będzie próbą oglądu codzienności adiunktek i adiunktów na uczelni dotyczącej
ich warunków pracy zawodowej. Wykorzystam do tego metafory, którymi opisują oni
własną sytuację. Metaforą posłużyłam się, korzystając z tropów, które odkrywała i nam
zostawiła Maria Dudzikowa – mistrzyni wykorzystania metafory do analizowania pro
blemu z innej, często nieoczywistej perspektywy (Dudzikowa 2010, 2015). Metafora
bowiem pozwala w odwołaniu do bardziej mierzalnych zmiennych przedstawić to, co
jest mniej mierzalne. Podejmę próbę wyznaczenia z perspektywy metaforycznej inter
pretacji sytuacji, czyli używając języka Georga Lakoffa i Marka Johnsona – perspektywę
rozumienia i doświadczania pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy (Lakoff,
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Johnson 1988). W takim ujęciu metafora nie będzie tylko zabiegiem „upiększającym”,
a poprzedzi, a zarazem zakończy moje działania interpretacyjne (Pietrzak 2000).
Związane jest to z traktowaniem jej jako zjawiska codziennego zawartego w języku,
myślach i działaniach (por. Lakoff, Johnson 1988) oraz jako kategorii poznawczej, co
staje się „szczególnie użytecznym środkiem dostrzegania i rozumienia istoty danego
zjawiska” (Hatch 2002, s. 66). Związane jest to z tym, że metafory tworzymy „na pod
stawie tego, co było i jest, ale mają one nie lada moc wpływania na nasze późniejsze
doświadczenia” (Tuohy 2002, s. 71). Pozwoli to na wstępny ogląd niejednorodnego,
nieraz sprzecznego wewnętrznie charakteru relacji w uniwersytecie i relacji uniwersytetu
z szeroko rozumianym środowiskiem, a więc zastanowienia się nad kulturą uczelni,
czyli jej wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami funkcjonowania.

Jak to jest być dziś młodą/młodym pracownikiem nauki?
W tekście wykorzystam wyniki niewielkiego sondażu, który przeprowadziłam wśród
młodych pedagożek i pedagogów zatrudnionych na uczelniach na stanowiskach adiunk
tek i adiunktów. Dane te zbierałam w specyficznej sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły
wyższe w Polsce. Mianowicie w momencie wprowadzania Ustawy 2.0. W tym czasie
uczelnie były na etapie wdrażania nowych przepisów, doprecyzowywania statutów
i struktury szkoły. W badaniu (wysyłając internetowo kwestionariusz i korzystając
z metody kuli śnieżnej) poprosiłam młodych o pisemne wypowiedzi, w których okre
śliliby oni metaforą własną sytuację zawodowo-naukową.
Zadałam pytania: Jak to jest być dziś młodą/młodym pracownikiem nauki? Jaką
metaforą mogłabyś/mógłbyś zobrazować własną sytuację zawodową? Były to pytania
o doświadczenia respondentek i respondentów. Nie zebrałam wielu odpowiedzi, więc
wyniki traktuję tylko jako pewną ilustrację sytuacji zawodowo-naukowej adiunktek
i adiunktów w uniwersytecie. Z wypowiedzi wyłoniłam podstawowe problemy, z któ
rymi borykają się młodzi zatrudnieni na uczelni.
Już na wstępie muszę zaznaczyć, że to, co mnie zaskoczyło podczas prowadzenia
badania, to ogromna obawa młodych przed identyfikacją. Część osób, po mojej proś
bie, albo odmówiła udziału w badaniu, albo zanim udzieliła odpowiedzi, kilkakrotnie
prosiła o anonimowość. W moim odczuciu, lęk przed ujawnieniem jest skutkiem
bardzo trudnej sytuacji zawodowej młodych, wynikającej między innymi z konse
kwencji wyprowadzania Ustawy 2.0, która utrwala czy wręcz potęguje specyficzny
splot feudalnego i formalnego porządku z neoliberalnymi reformami. Oba te porządki
wpływają na relacje w instytucji.
Aby zachować pełną anonimowość respondentek i respondentów, wyniki przed
stawię w sposób uogólniony, nie odwołując się do żadnych zmiennych niezależnych,

Nauczyciel(-ka) akademicki(-a) w (auto)metaforze

157

które mogłyby ich lub ich uczelnie zidentyfikować. Tekst zilustruję przykładowymi,
charakterystycznymi opisami1. Metafory, którymi posłużyli się młodzi, podzieliłam na
kilka grup. Przedstawię je w kolejności od najliczniejszych do pojedynczych opisów.

1. Sytuacja zawodowa jako podróż
Wydawać by się mogło, że metafora związana z kategorią podróży to opis sytuacji przy
jemnej, dostarczającej nowych, ciekawych wrażeń. Jednak respondentki i respondenci,
którzy odwołali się do metafor podróżniczych (była to liczebnie największa grupa),
użyli jej w zupełnie innym kontekście. Oto jedna z takich wypowiedzi:
Jest to jak przechodzenie przez most wiszący nad przepaścią. A z obu stron stoją jacyś dzicy
tubylcy, którzy chcą mnie z niego zrzucić. Nie robią tego jednak zdecydowanym ruchem, trzymając
za liny stabilizujące most. Ale energicznie dmuchają na niego, stukają nogą niby od niechcenia,
delikatnie potrząsają.

Taki opis odczytywać można z perspektywy kategorii – przemoc symboliczna –
wprowadzonej przez Pierre Bourdieu. W tym rozumieniu uniwersytet jako instytucja
symboliczna, która „zamiast – jak pisze P. Bourdieu – wprowadzać uległość i udręczenie
(docility and oppression), bardziej delikatnie reprodukuje istniejące relacje władzy – przez
wytwarzanie i rozpowszechnianie dominującej kultury, która milcząco potwierdza, co
to znaczy być edukowanym” (Bourdieu za: Giroux 2010, s. 113), tym samym kształtuje
takie nastawienie ogólne jednostki, „które daje się zastosować wobec kultury prawo
mocnej” (Bourdieu 2005, s. 32) obowiązującej w instytucji. „Potrząsanie, dmuchanie,
stukanie nogą od niechcenia” z pozoru delikatne mają jeden cel – zrzucenie z obranej
drogi. Adiunkci, opisując własną sytuację zawodową, zwracają uwagę na relacje oparte
na mechanizmach rywalizacyjnych, ale nie wyrażonych wprost tylko przez przemoc
symboliczną właśnie zawartą w relacji i być może przepisach.
Na takie opisy nakłada się jeszcze kolejny problem związany z niejasnymi regułami
funkcjonowania młodych. Oto dwa przykłady:
Mój status zobrazowałbym metaforą lotu – o zmiennych parametrach. Kolejne „reformy”,
modyfikacje wprowadzają niepokój, niejasności i brak wyraźnych reguł dotyczących funkcjono
wania młodych pracowników nauki.
Ponadto poprzednie zmiany w szkolnictwie wyższym (np. oceny punktowe, brak kolokwium
habilitacyjnego oraz upowszechnienie wykształcenia wyższego, „parcie” na doktoraty i habilita
cje itp.) doprowadziły do przeniknięcia do środowiska samodzielnych pracowników nauki „miernot
akademickich”, które szerzą zjawisko „równania w dół”. Jest to wysoce demotywujące dla osób
mających aspiracje do bycia „uczonym” oraz „zaraźliwe” dla kolejnych „miernot”.
Przytaczając przykładowe wypowiedzi, zachowałam ich oryginalny styl. Boldem wyróżniłam
metafory użyte przez respondentki i respondentów.
1
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Moją metaforą jest statek na morzu. Obieram kurs, początkowo czuję silny wiatr w żaglach, ale
w pewnym momencie muszę zboczyć z obranej uprzednio trasy, bo po drodze pojawiają się inne,
pilniejsze zadania do wykonania. Rezygnuję więc ze swojego tempa pracy i zadań, które prowadzą
mnie do celu, przez co moja podróż wciąż się wydłuża, a brak wytchnienia męczy.

Takie wypowiedzi wskazują, że szkoły wyższe nie są instytucjami demokratycz
nymi, czyli instytucjami wiarygodnymi działającymi na jasno określonych zasadach,
w których ich członkowie mają możliwość tworzenia lub współtworzenia zasad za
rządzania. Uniwersytet, wydział, instytut choć umiejscowione w demokratycznych
warunkach ustrojowych bazują na punktacji, rankingach czy wzajemnej rywalizacji,
w którą są „wpisani” wszyscy pracownicy. Do ich zarządzania przenosi się „jeden do
jednego” metody zaczerpnięte z biznesu, gdzie liczy się przede wszystkim konkurencja
i konkurencyjność. Taki system oceniania sprzyja rywalizacji i tworzeniu – jak określa
Piotr Sztompka – kultury cynizmu (Sztompka 2007), a blokuje działania wspólnotowe.
Akademiczki i akademicy żyją w niemalże nieustannym zagrożeniu niepewnością
pracy. Oto kolejny opis:
Metafora sytuacji zawodowej dla mnie to droga – najpierw bez stałego etatu, z zatrudnieniem
na różnych uczelniach, ze wsparciem naukowym ze strony Promotora: droga naturalna – pełna
przydrożnych „niespodzianek”, meandrów. Można zatrzymać się to tu, to tam, przysiąść na
kamieniu polnym, zadumać się. Tu niezapominajki nad strumieniem, tam dziwna jaszczurka
w gąszczu… Droga malownicza, naturalna, pełna urody, ale niebezpieczna (bez pewności, bez
stałego etatu). I trafia się etat. Droga (choćby na pewien czas) staje się bezpieczna – asfaltowana,
nie ma w niej dziur ani zboczeń w ślepe dróżki, ale nie ma też wcześniejszej wolności. Idziesz tam,
gdzie wiedzie cię asfalt. Droga wytyczona przez Wydział wskazuje właściwy kierunek „poszu
kiwań” badawczych, niespecjalnie przejmuje się twoimi fascynacjami, bo tu wszyscy zmierzają
„na Częstochowę”. W związku z dwoma „trybami drogi” swój status metaforycznie opisałabym:
najpierw jako rzadki okaz, następnie roślina z przemysłowej hodowli. Nie uznając jednocześnie,
że ta druga metafora jest tylko i wyłącznie zła, bo z pewnością można dokonać solidnej uprawy
danej rośliny, ale nie można tu już liczyć na swobodny organiczny wzrost, w dowolnym kierunku.

W takim wypadku można mówić o konieczności „wpisania się” w pewien sche
mat – hodowlę. Stabilizacja (choćby czasowa) wymaga do młodych rezygnacji z wła
snych fascynacji. Jest to związane z prekaryzacją zatrudnienia w uczelni, co w obecnej
rzeczywistości wytwarza permanentną obawę. Ta z kolei może prowadzić – jak pisze
Oskar Szwabowski – do niszczenia zasobów grupy, gdyż „w obliczu groźby zwolnień nie
zastanawiamy się nad kolektywnym działaniem [...] tracimy dystans wobec warunków
pracy [...]. Konkurencyjność nie rozwija partnerskich relacji. Neoliberalne reformy nie
przyczyniają się do współpracy, ale potęgują rywalizację” (Szwabowski 2014, s. 86).
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2. Sytuacja zawodowa jako poddaństwo
Liczne metafory związane były z określaniem podległości w relacjach zawodowych
i międzyludzkich. Relacje te są związane również z opisami, które przedstawiłam po
wyżej. A tu jeszcze inny przykład:
Bycie dzisiaj młodym pracownikiem nauki jest podobne do bycia uczestnikiem igrzysk śmierci (tytuł filmu „The hunger games”). Wszyscy walczą o przeżycie, ale reguły gry się nieustannie
zmieniają. Jeżeli umiesz się szybko dostosować, to może uda ci się przeżyć (osiągnąć kolejny etap
w karierze naukowej). Jeżeli nie, to zostajesz zwolniony lub kończysz na etacie dydaktycznym.

Użycie przez respondenta(-kę) metafory igrzysk śmierci pokazuje, jak wielkie jest
poczucie zagrożenia wśród młodych akademiczek i akademików. Dodatkowo obec
nie w sytuacji ciągle zaciemnianych, wprowadzanych wyłącznie politycznie (myślę tu
o polityce centralnej i lokalnej – uczelnianej) zmian podejrzewać można, że w relacjach
międzyludzkich dojdzie do jeszcze większego zatomizowania i rozproszenia społeczności
oraz uruchomienia jeszcze bardziej zaawansowanych mechanizmów rywalizacyjnych
i feudalnego układu relacji. Takie sytuacje być może również wynikają z tego, że zmie
niają się, czy raczej ścierają – jak pisze Maria Czerepaniak-Walczak – koncepcje „bycia
człowiekiem uniwersytetu. Zmienia się kultura akademicka. Wyraża się to [...] trudno
powiedzieć, na ile w zamierzonym, acz nie przez wszystkich uświadomionym, dyktacie
rynku, nastawieniu na rentowność, kalkulacji zysków i strat” (Czerepaniak-Walczak
2014, s. 16). Dochodzić wtedy może do ogromnej rywalizacji zarówno na poziomie
horyzontalnym, jak i wertykalnym. I przykład:
Frajer/ frajerka – nie z powodu zarobków czy braku społecznego prestiżu w społeczeństwie,
ale z powodu braku szacunku w samej akademii. Profesorowie traktują nas, mówiąc delikatnie,
jak podnóżki, często ignorując nasze problemy, ale i po prostu zdanie i opinie.
Wydaje im się, że mają władzę absolutną... i wiedzę. Wg nich posłuch (wcale nie szacunek, bo
ta kategoria w ich słowniku nie istnieje, podobnie jak partnerstwo) należy im się z racji posiadanego
stopnia. I wkręcają nas w te same układy, układziki, by zyskać swoich popleczników.

Taki opis sytuacji pokazuje silną zależność od zwierzchników, która wynika z tego,
że obecnie w uniwersytetach, mimo deklaracji polityków, dyrektorów czy dziekanów,
doświadczamy stopniowego, ale nieustannego ograniczania autonomii – zarówno
jednostkowej, jak i zbiorowej. Brakuje działań oddolnych, które są ograniczone przez
centralistyczny system zarządzania, rankingację i punktowy system kontroli. To z kolei
uniemożliwia budowanie zasobów opartych na logice dobra wspólnego, czyli relacji
opartych na jasno określonych granicach, ale wytworzonych i kontrolowanych przez
wszystkich wspólnie (por. Bollier 2004).
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3. Sytuacja zawodowa jako pozorowanie
Z wypowiedzi adiunktek i adiunktów wyłania się obraz uczelni, na której podejmowane
są działania pozorne. I przykład:
Metafora sytuacji zawodowej młodego pracownika nauki – „Botoks akademicki – jad kiełbasiany – czy stosować i w jakich dawkach?”.
Botoks (jad kiełbasiany) jest to nazwa handlowa toksyny botulinowej – substancji produko
wanej przez beztlenowe bakterie „Bacillus botulinus”. Popularnie nazywa się ją jadem kiełbasia
nym, ponieważ w naturalny sposób powstaje w zepsutych wędlinach i konserwach. Połknięty jad
kiełbasiany jest bardzo silną trucizną, ale wstrzykiwany w niewielkich ilościach w mięśnie nie ma
żadnego szkodliwego działania. Botoks jest aktualnie bardzo modny. Powoduje „upiększenie”,
„odmłodzenie”, np. skóry, włosów, paznokci itp. „Oszukuje” rzeczywistość, „pozoruje”, sprawia,
że coś wygląda lepiej, niż jest w rzeczywistości.

W odwołaniu do rozważań Jana Lutyńskiego (1990) dotyczących działań pozornych,
które na grunt analiz pedagogicznych przeniosła Maria Dudzikowa (2013), warto wska
zać, że u podłoża pozoru znajduje się „zawsze jakaś niespójność, brak zgodności, przede
wszystkim brak zgodności między tym, co się głosi lub zakłada, a tym, co rzeczywiście
się realizuje. Z tym brakiem zgodności związany jest ściśle element fikcji i zakłamania”
(Lutyński 1990, s. 116). W takiej sytuacji osłabienia pracowniczego i obywatelskiego
morale często znajdują się respondentki i respondenci (o czym świadczyć może użycie
metafory – botoksu akademickiego).

4. Sytuacja zawodowa jako sens i bezsens
Z metafor użytych przez respondentki i respondentów starałam się odczytać ich perspek
tywę sytuacji zawodowej – ich poczucie sensu pracy, które rozumiem jako: 1) indywi
dualne, subiektywne odbieranie działań – w wymiarze psychologicznym (Obuchowski
1995); 2) realne, podmiotowe doświadczanie i przeżywanie sytuacji (Popielski 1996).
Dodam jednak, że w analizie wyłączyłam problematykę dotyczącą poczucia sensu
życia oraz sensu szkoły wyższej jako instytucji społecznej. To skłoniło mnie do analizy
sytuacji młodych na uczelni w kontekście pytania o ich poczucie sensu pracy, a nie
o sens tej pracy. Oto jeden z opisów pokazujących tę sytuację:
Metafora: słomianka, taka mata ze słomy, którą kiedyś wieszało się na ścianie. Słomianka
choć jest/była brzydka, pełniła funkcję ozdobną, a więc była pożyteczna. Słoma jest również
z wielu względów bardzo użytecznym i ekologicznym surowcem wtórnym, można ją przerobić na
wiele różnych sposobów i wykorzystać w pożytecznych celach. Słomiankę można również, gdy jest
niepotrzebna, zwinąć w rulon i odstawić w kąt. Jest ona też tania, więc bez żalu można ją wyrzu
cić. Asystenta/adiunkta również można wykorzystać, przerobić jak surowce wtórne i może z tego
„wyjść” coś pożytecznego, nawet dzieło sztuki, może zostać całkowicie zmieniony albo zostanie
zmielony jak słoma i wyrzucony.
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W takiej sytuacji młodzi zostają pozbawieni poczucia sprawstwa, decydowania
o własnej pozycji. Jak słoma mogą być wykorzystani przez kogoś innego, zajmując
najniższą pozycję w akademii. Doświadczają braku możliwości negocjowania, dyskusji
o instytucji, ale również wykluczenia z tworzenia świata i produkcji wiedzy. W uczelni
następuje zatem kontrola głosu, która powiązana jest z utrzymywaniem hierarchicznej,
opresyjnej władzy. To uczy nie obywatelskości czy wzajemnej współpracy, ale pragma
tyzmu zachowania się w relacji władzy, tym samym niszcząc podstawowe tkanki życia
społecznego akademii.

Uwaga na zakończenie
Zabieg posłużenia się metaforą jako ilustracją własnego położenia zawodowego ad
iunktek i adiunktów w uniwersytecie pozwala dostrzec ich perspektywę. Jest to nie
tylko próba odczytania świadomej oceny, ale również próba zastąpienia rzeczywistych
doświadczeń obrazem z innego porządku ontologicznego, a mianowicie doznań – wy
obraźnią. Jak pisał Thomas Nagel: „jeśli chcesz wiedzieć, jak to jest być nietoperzem,
zapytaj o to nietoperza” (1997, s. 203).
Sygnalnie tylko wskazane przez młode pracownice i młodych pracowników nauki
problemy ukazują, że dyskusja nad ich sytuacją zawodową w uczelni jest potrzebna i nie
da się jej prowadzić w oderwaniu od rzeczywistości, w której funkcjonuje uniwersytet
i jego pracownicy.
Uczelnia jest zawsze zanurzona w kulturze i jednocześnie stanowi swoistą kulturę,
którą tworzy. Akademicy (nauczyciele, studenci, pracownicy administracji) „wypra
cowują” własny wzorzec podstawowych założeń, które pozwalają im radzić sobie
z zadaniami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji (Tuohy 2002). Oznacza to,
że ich wzajemne relacje pozostają w silnym związku z tym, co wynika z zewnętrznych
warunków funkcjonowania instytucji i edukacji. To, co dzieje się na zewnątrz w polityce,
przepisach, rozporządzeniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma związek
z tym, co dzieje się w środku, w relacji między pracownikami (Czerepaniak-Walczak
2010; Giroux 2010).
Szkoła wyższa jest umiejscowiona w kontekście, w którym poprzez działanie me
chanizmów akademickiego menedżeryzmu, konsumeryzmu i restratyfikacji, erozję
zasobów kapitału społecznego (Dudzikowa 2008, 2011) ulegają zmianie podstawowe
funkcje uniwersytetu, również te związane ze studiowaniem, tworzeniem nauki, pu
blikowaniem wyników badań oraz awansem naukowym. Uniwersytet, który obecnie
często jest „narażony” na komercjalizację, generującą kulturę konformizmu i rywalizację
między uczelniami i pracownikami, często nie tworzy bezpiecznych warunków dla
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rozwoju kadry naukowej (Śliwerski 2008; Bochno 2009; Rybkowski 2011), szczególnie
młodej (Bochno 2011).
Młodzi pracownicy po doktoracie zatrudnieni na trzyletni kontrakt zrobią wszystko dla
uczelnianych feudałów, aby ci za trzy lata łaskawie przedłużyli z nimi umowę. Pracownicy
przed habilitacją nie chcą się wychylać, aby nikt nie utrudnił im awansu naukowego. Ci, którzy
jeszcze nie myślą o habilitacji, boją się, że stracą pracę właśnie z powodu jej braku. Każdy z nich
odgrywa rolę robotnika uczelnianego – nie tylko w takim sensie, że dostaje niskie wynagro
dzenie, ale również na skutek codziennego uczestnictwa w „kulturze korporacyjnej” (Żuk b.d.).
[Dodatkowo] masowość, anonimowość, sformalizowanie interakcji utrudniają wzajemne po
znanie, a w konsekwencji wzajemne wspieranie w realizacji aspiracji i ambicji w sferze awansu
intelektualnego i duchowego (Czerepaniak-Walczak 2015).

Takie korporacyjne warunki funkcjonowania uniwersytetu zmieniają
relacje mistrzów (uczonych), terminatorów (naukowców) i uczniów (doktorantów) do roli perso
nelu: kierowników i pracowników (menedżerów, robotników, urzędników itp.). [...] Wkroczenie
kultury korporacyjnej na teren uniwersytetu polega na tym, że zamiast mistrzów pojawiają się
kierownicy, a uczniowie z partnerów w procesie edukacyjnym przekształcają się w klientów
(Sztompka b.d.).

Jest to bardzo niebezpieczny mechanizm przenoszenia do uniwersytetu rynkowych
mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw. To nie sprzyja budowaniu – używając
języka Jerome S. Brunera (2006) – „wspólnoty współuczącej się”, czyli takiej, w której
relacje oparte są na specyficznej więzi tworzonej na bazie wspólnych wartości, przeżyć
i działań. Podejrzewać można, że przy narastającej konkurencji między/i w uniwersyte
cie relacje poziome i pionowe między pracownikami uczelni będą w jeszcze większym
stopniu ulegać rozproszeniu i atomizacji. Wbrew zaleceniom wprowadzanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dzisiejszym uniwersytecie warunki pracy
i rozwoju naukowego młodych nie poprawiają się, a wręcz przeciwnie – pogarszają się,
tworząc hybrydyczną rzeczywistość ich funkcjonowania.
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Profesjonalizacja dotyczy problemu rozwoju zawodowego, w którym proces uczenia się
staje się koniecznością w perspektywie całego życia. Takie rozumienie pracy i rozwoju
zawodowego wskazuje, iż przejęcie odpowiedzialności za proces własnej profesjonali
zacji na każdym jego etapie jest niezbędne. Dotyczy to też etapu pierwszego, jakim jest
praktyka studencka. W tym okresie przygotowawczym odpowiedzialność jest jednak
współdzielona między instytucje edukacyjne (uczelnia, szkoła) a studenta. W etapach
kolejnych odpowiedzialność ta leży głównie po stronie pracownika/specjalisty i wspie
rana jest oddziaływaniami miejsca pracy.
W przypadku pedagogów bazowe wymagania stawiane nauczycielom, a dotyczące ich
rozwoju zawodowego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(MEN 2017). Dotyczą one stopni naukowych, w zależności od specjalności, kwalifikacji
czy przygotowania pedagogicznego (praktyka pedagogiczna), wymaganych względem
określonych stanowisk pracy. W nowszych opracowaniach Katarzyna Klimkiewicz (2015,
s. 93-101) podkreśla ważność praktyk i określa je jako metodę nauczania ukierunko
waną na doskonalenie kompetencji absolwentów studiów wyższych, która umożliwia
powiązanie zagadnień teoretycznych z problemami życia zawodowego, pozwala nabyć
doświadczenie i przygotowuje studenta do wejścia na rynek pracy. O kształtowaniu
u studentów umiejętności praktycznych do wykonywania pracy zawodowej pisali także
Piotr Zaborny (1986, s. 57), Małgorzata Mnich (2014, s. 96-104) oraz Maria Jakowicka
(1974, s. 88). Należy wskazać, że ten etap rozwoju zawodowego jest na tyle ważny, że
zgodnie z ustawą nie można nawiązać stosunku pracy z osobą, która nie odbyła praktyki
pedagogicznej (Dz.U. 1982).
Praktyki studenckie podlegają ogólnym uregulowaniom zawartym w Ustawie
(Dz.U. 2012, poz. 572). Ponadto regulamin dotyczący jej odbywania określa każda
uczelnia wyższa, która wysyła praktykantów (np. UZ 2017). Zgodnie z tymi dokumen
tami praktyka pedagogiczna powinna się odbywać w placówce powiązanej zakresem
oddziaływań z kierunkiem podjętych przez praktykanta studiów. Czas trwania praktyki
to 30 godzin poświęconych tzw. projektowaniu edukacyjnemu, czyli kształtowaniu
umiejętności w sposób interdyscyplinarny, których istotą jest samodzielne realizowanie
przez praktykanta zadań oraz 120 godzin związanych z kształtowaniem kompetencji
dydaktycznych (w sumie jest to 150 godzin). Wymogiem uzyskania zaliczenia praktyk
jest nie tylko samo ich odbycie, ale także sporządzenie dziennika, który jest formą
dokumentującą aktywność studenta.
Praktyka studencka swoim zakresem obejmuje teoretyczne i praktyczne zadania,
które student zobowiązany jest wykonać w celu jej zaliczenia. Do zadań tych należą
trzy bloki związane z: poznaniem podstaw funkcjonowania placówki edukacyjnej
(w zakresie jej prawnych umocowań oraz funkcjonujących w niej zasad i regulaminów
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wewnętrznych), podjęciem prób praktycznego działania związanego z planowaniem
i realizacją procesu dydaktycznego (rozpoznawanie potrzeb, przygotowanie adekwatnych
narzędzi i metod) oraz przejawianiem właściwej postawy wobec obowiązków wyni
kających z roli praktykanta i pedagoga (Hruzd i Minczanowska 2012, s. 121; Krzyżyk,
Niesporek-Szamburska i in. 2014, s. 96-104; RRM z dnia 19.12.1960, ustęp 2). Zgodnie
z rozporządzeniem celem praktyk studenckich jest konfrontacja wiedzy teoretycznej
i dotychczasowych doświadczeń zdobytych w czasie zajęć dydaktycznych z praktyczną
aktywnością wychowawczą, profilaktyczną lub resocjalizacyjną prowadzoną w wybra
nych placówkach, a ich efektem ma być przede wszystkim: doskonalenie umiejętności
planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; nabywanie umiejętności analizy
pracy pedagoga i wychowanków w danym obszarze (np. resocjalizacji); nabywanie
umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz nabywanie umiejętności
oceny pracy wychowanków (RRM z dnia 19.12.1960, ustęp 2; UZ 2017).
W tym momencie należy zauważyć, że pomimo wielu badań nad rozwojem spe
cjalistów nauczycieli w szkole nie ma wielu opracowań na temat organizacji praktyk
studenckich pod kątem funkcjonowania specjalistów takich jak psycholog czy pedagog
szkolny zarówno po roku 1998, jak również po 2017 roku, w których to latach wprowa
dzono strukturalne reformy systemu oświaty. Sytuacja pewnego niedookreślenia zadań
wskazanych wyżej specjalistów powoduje, że zarówno pedagog, jak i na przykład psy
cholog szkolny funkcjonują jednocześnie na różnych wymiarach organizacyjnych – jako
specjalista do pracy z uczniem i rodzicem, jako specjalista wspierający i wspomagający
pracę nauczyciela przedmiotowego oraz jako osoba monitorująca wszelkie sprawy
związane z zabezpieczeniem socjalnym i prawnym ucznia/wychowanka (Jurkowski
2000, s. 37-47). Trudno wskazać jeden zakres praktyki zawodowej. Zatem ten obszar
jawi się jako ciekawy do refleksji oraz eksploracji badawczej. Ponadto należy dodać,
że aktualną sytuację praktykantów komplikuje Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku (RODO 2018), gdyż na bazie jej wytycznych powstały
Regulaminy szkolne, które czasem zabraniają osobom bez statusu pracownika szkoły
na wykonywanie lub asystowanie przy pewnych zadaniach.

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było poznanie kluczowych obszarów trudności
w czasie odbywanych praktyk. Zdiagnozowane trudności mogą być podstawą do
wprowadzania modyfikacji mających na celu podnoszenie jakości i efektywności
praktyk w taki sposób, aby były one ważnym doświadczeniem w rozwoju zawodowym
młodych adeptów pedagogiki.
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Teoretycznym modelem analizy zebranego materiału był model pentabazy zapro
ponowany przez Tatianę Rongińską jako zakresy opisu kompetencji profesjonalnych na
wymiarach czasu, energii, zaangażowania oraz informacji (2011, s. 11-20). Przywołane
wymiary mogą nie tylko przedstawić sposób realizowania praktyk, ale mogą także słu
żyć do ich ewaluacji. Metoda pentabazy jest propozycją systemowego opisu złożonych
pojęć psychicznych. W tym opracowaniu odwołano się do propozycji Włodzimierza
Ganzena (Ganzen i Rongińska 2012, s. 27-35). Poniżej opisane zostały poszczególne
kategorie zawarte w modelu, z uwzględnieniem badanego fenomenu, którym jest
rozwój tożsamości zawodowej studenta. Zgodnie z tym ujęciem czas rozumiany jest
nie tylko jako jednostka, ale także miara, dzięki której podmiot jest w stanie zauważyć
zmienność lub powtarzalność zachodzenia danych zjawisk. Czas może określać także
wagę pełnionej roli dla jednostki, jego ilość przeznaczona na jej pełnienie wskazuje
bowiem jednoznacznie na znaczenie danej aktywności w strukturze i planie dnia czy
tygodnia. Kategoria zaangażowania dotyczy natomiast sposobu pełnienia obowiązków
praktykanta w „danym czasie” i jego wykorzystanie poprzez podejmowanie aktywności
własnej, wysiłek lub rezygnację czy bierność. W kategorii informacji, zwanej też etosem,
można rozpoznać wartość i znaczenie podejmowanych działań. Kategoria przestrzeni
natomiast wskazuje nie tylko na warunki materialne (jej wyróżnienie i specyfikę miejsca
wykonywanych zadań), ale także na wymiary psychiczne, jakimi są: dystans, otwartość,
kontrola, samotność – vs obecność innych).

Grupa badana i metoda analizy
Materiał pochodził z praktyk studenckich, przeprowadzonych w latach 2015-2017
na kierunku resocjalizacja. Studenci dobrowolnie oddawali swoje dzienniki praktyk
na potrzeby ewaluacji praktyk (liczba dzienników = 300, liczba zgód studentów na
wykorzystanie ich do opracowania badawczego 27).
Trafność opinii sędziów jest metodą kodowania materiału z przyjętym wzorcem
poprawnych decyzji, uzyskanym we wcześniejszych badaniach lub na podstawie wy
niku badań ekspertów, które pełnią funkcję zewnętrznego kryterium. Tak ujmowany
wskaźnik dokładności jest odpowiednikiem trafności kryterialnej i jest obliczany osobno
dla każdego z sędziów w celu oceny stopnia jego kompetencji, aby móc dopuścić go
do analizy danych. Wartości współczynników świadczące o różnym stopniu zgodności
porównywanych opinii sędziów wahają się w granicach od 0 do 1, gdzie 0 oznacza
zgodność na poziomie przypadku, natomiast 1 – identyczność decyzji sędziów. Trening
sędziów oraz obliczenie ich zgodności przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami
Olega Gorbaniuka (2018). W badaniu wzięło udział troje sędziów kompetentnych.
Byli to przeszkoleni studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Wsparcia
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i Rozwoju (student i studentka czwartego roku psychologii i jedna studentka trzeciego
roku pedagogiki). Sędziowie klasyfikowali opisy zachowań z dzienników praktyk do
kategorii czasu, przestrzeni, informacji i zaangażowania.

Rezultaty badań
Na podstawie zebranego materiału pochodzącego z dzienników praktyk, zgodnie
z prezentowanymi wcześniej kategoriami poniżej przedstawiono przykłady wypowiedzi
studentów.
Informacja. W kategorii informacji pojawiały się problemy dotyczące konfliktu
między testowanymi teoretycznymi założeniami, dotyczącymi sposobu pracy a praktyką
(wypowiedzi 1-3) oraz problemu przygotowania i ewaluacji własnej pracy (wyp. 4-6).
Wskaźnik zgodności sędziów kompetentnych pScotta (decyzje były podejmowane na
skali nominalnej) wyniósł 0,76.
1. Druga osoba powinna przy pedagogu odczuwać komfort, posiadać zaufanie do niego oraz
być przekonana o jego profesjonalizmie. W innym przypadku będzie czuła dyskomfort, niepew
ność czy frustrację. Wykształcony, posiadający uprawnienia pedagog powinien charakteryzować
się pewnymi odpowiednimi cechami charakteru, ale i posiadać predyspozycje oraz umiejętności,
umożliwiające mu pracę z młodzieżą. Dobry wychowawca umie okazywać pozytywne emocje
i wręcz zarażać nimi innych.
2. Praca pedagoga jest pełna satysfakcjonujących chwil, ale także momentów, w których wąt
pimy we własne siły i możliwości. Praca z drugim człowiekiem to wielka odpowiedzialność, której
dobry pedagog jest świadomy.
3. Praca z drugim człowiekiem jest dość obciążająca i trudna, dlatego pewność tego, na co się
decydujemy, powinna być jak największa, choć oczywiście niczego w życiu nie możemy być pewni
na 100%. Jeżeli nie znamy wystarczająco siebie, nie będziemy mogli w dostatecznym do pracy
zawodowej stopniu poznać klienta czy podopiecznego. Nie będąc pewnym własnych odczuć, nie
będziemy potrafili określać ich u pozostałych osób, a tym samym oddziaływać na innych ludzi.
4. Jak już wspominałam, w trakcie zajęć na studiach wyższych przyswajamy wiele informacji.
Ja skupiłam się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących młodzieży, a konkretniej jej niedo
stosowania. Wybierając się na praktykę, uważałam, iż posiadam wystarczającą wiedzę, by móc bez
przeszkód poradzić sobie w placówce dla niedostosowanych chłopców. Znałam sposoby oddziaływań
i pracy z trudną młodzieżą oraz specyfikę funkcjonowania placówki korekcyjnej. Wiedziałam, jakie
są przyczyny niedostosowania młodzieży oraz z jakiego środowiska mogą się wywodzić. Byłam
także przekonana, że znałam siebie na tyle, iż jestem w stanie zacisnąć zęby w razie problemów,
powstrzymać łzy w wypadku niepowodzenia, na tyle otwarta, by nie bać się obcego miejsca, uparta,
by dążyć do celu, i kreatywna, by dopasować się do zwyczajów panujących w placówce i sposobu
obcowania z młodzieżą niedostosowaną. Kiedy zaczynały się moje praktyki, byłam przygotowana
na różne opcje i możliwości wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przygotowałam prezentacje
dotyczące tematów, jakie moim zdaniem powinny zainteresować adolescentów. Były to tematy
związane z rodzajami przyczyn niedostosowania, jakie przejawiali kierowani i umieszczani ci
konkretni chłopcy w placówce. Moja pierwsza bezpośrednia i samodzielna styczność z chłopcami
miała miejsce w klasie szkolnej. Podjęłam się zastępstwa za nieobecną z powodów zdrowotnych
nauczycielkę języka polskiego z klasą szóstą szkoły podstawowej. Należy wspomnieć, że ze względu
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na specyfikę szkoły, w klasie tej znajdowali się uczniowie w wieku od 12 do 18 roku życia. Było
to w tamtej chwili, w moim odczuciu najbardziej kreatywne, stresujące, inspirujące, a zarazem
wymagające skupienia, cierpliwości, opanowania i ogromnej ilości energii doświadczenie w moim
życiu. Nigdy wcześniej nie czułam się tak zmęczona, a jednocześnie tak bardzo zmobilizowana do
dalszej pracy. Przygotowane przeze mnie prezentacje okazały się kompletnym fiaskiem.
5. Trudnością, jaką podczas tych zajęć napotkałam, były także pytania od podopiecznych.
Początkowo były one związane z podstawami dotyczącymi mojej osoby, czyli: skąd jestem?, jak to
jest być studentem?, czy mam chłopaka?. W miarę upływu czasu, przez jaki przebywałam w trakcie
praktyki studenckiej (60 godzin), pytania podopiecznych stawały się coraz bardziej szczegółowe
i trudniejsze. Pytania dotyczyły głównie tematów, w których nieletni uważali się za ekspertów.
Dotyczyły przede wszystkim alkoholu, substancji psychoaktywnych i zachowań uznawanych spo
łecznie za nie akceptowalne (kradzieże, agresja słowna i fizyczna). Pytania obejmowały nie tylko
chęć zdobycia wiedzy o danym zagadnieniu, ale także poznanie mojego zdania w tych konkretnych
obszarach. Nigdy nie dowiem się, czy te rozmowy wpłynęły trwale na postępowanie, czy postrzega
nie świata przez nieletnich przebywających w placówce. Jednakże myśl, że może choć jeden z nich
wyciągnął z tych rozmów odpowiednie wnioski, napawa optymizmem i daje motywację do dalszej
pracy z młodzieżą niedostosowaną.
6. Doświadczenia wyniesione z praktyk zapewne będą się różnić, dlatego tak ważne, moim
zdaniem, jest dzielenie się swoimi doświadczeniami i opiniami. W publikacjach częściej powin
niśmy znajdować informacje, które mogą stać się dla nas przydatne w praktyce, czy to w prakty
kach studenckich, stażach, lub stałej pracy zawodowej. Nie zamykajmy się jednak na informacje
jedynie z naszego kraju. Warto byłoby poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania praktyk
studenckich poza jej granicami. Dzięki takim informacjom możliwe jest czerpanie z pomysłów
i rozwiązań, które w naszych warunkach sprawdzałyby się lepiej. Nowe rozwiązania przychodzą
z trudem, a ich wprowadzanie wiąże się z wieloma administracyjnymi zmianami.

Kategoria zaangażowania. W tej kategorii pojawiły się zgodnie dwie wypowiedzi.
Jedna ukazuje oczekiwania zaangażowania, a druga konflikt między wiedzą nabytą
a praktyką pedagogiczną. Wskaźnik zgodności sędziów kompetentnych pScotta (de
cyzje były podejmowane na skali nominalnej) wyniósł 0,86.
1. Praktykując zawód pedagoga/psychologa powinniśmy wykazywać tendencje do wewnętrznej
potrzeby zainteresowania w obrębie danej dyscypliny nauk pedagogicznych, którą chcemy prakty
kować, bądź już praktykujemy.
2. Drugą formą zajęć, jaką przygotowałam dla nieletnich, były zajęcia o charakterze terapeu
tycznym (socjoterapia). Chłopcy mieli do dyspozycji wiele gadżetów, jak np. balony, inteligentne pa
tyczki, kredki, itp. W ramach dobrze wykonanych ćwiczeń oraz zadań opierających się o rywalizację
za formę nagrody i zachęty przewidziałam słodycze. Przekonana byłam, że jeżeli zachęty słowne
nie wystarczą, to ta metoda będzie na pewno skuteczna. Jakże się myliłam. Chłopcy na początku
zajęć nie widzieli w ogóle sensu ani przyjemności czy korzyści płynących z takiej formy spędzenia
czasu. Nawet przy propozycji nagród w formie słodkości pozostali nie wzruszeni. Postępowałam
tak, jak nakazywała mi posiadana wiedza teoretyczna, korzystając m.in. z definicji Mudreckiej:
„Ze względu na aspołeczne zachowania podopiecznych wychowawcy zmuszeni są do przyjmowania
postaw bardziej dyrektywnych niż pedagodzy pracujący w innych obszarach (2004, s. 23)”. Do
piero kiedy zdołałam namówić do współpracy ze mną i wspólnej zabawy pojedyncze osoby, reszta
grupy stopniowo zaczynała dołączać. Zajęcia te nauczyły mnie, że rozmowa i szczerość to ważne
podstawy do budowania relacji między opiekunem i podopiecznym – tylko czy to jest konieczne?

Praktyki studenckie jako pierwszy krok rozwoju zawodowego…

171

Kategoria przestrzeni. W zakresie realizacji praktyk studenci wskazują najczęściej na pro
blem trudności w znalezieniu miejsca praktyk. Wskaźnik zgodności sędziów kompetentnych
pScotta tej kategorii wyniósł 0,72.
1. Kierowanie się samą ciekawością nie jest wskazane. Zważając, iż niewiele wiemy o danym
miejscu, jego specyfice oraz formach działań, jakie możemy tam stosować, możemy się łatwo rozcza
rować. W takim przypadku skupiać się będziemy raczej na oczekiwaniach, zapominając o realiach.
2. Ważną kwestią w kontekście wyboru praktyk, który należy poruszyć, to problem znalezienia
placówki, która wyrazi zgodę/chęć na przyjęcie nas w celu ich odbycia. Niestety, uczelnie posiadają
raczej ubogą ofertę możliwości nawiązania kontaktu z placówkami, które przyjmą studenta na tak
długi okres. Jest to duży kłopot dla uczestnika studiów, ponieważ praktyki są obowiązkowe, a ich
niezaliczenie wiąże się z brakiem uzyskania pozytywnej oceny, a tym samym nieukończeniem
studiów.
3. Samodzielne poszukiwanie instytucji jest trudnym zadaniem, jeśli nie mamy znajomości na
tym polu. Zarząd placówek zarówno państwowych, jak i prywatnych czasem negatywnie reaguje na
perspektywę przyjęcia studenta na praktykę. Bywa, iż odmawia, ponieważ przyjęcie praktykanta
wiąże się z licznymi obowiązkami i zaburza codzienną pracę instytucji.

Co ważne, powody odmów podawane przez studentów w dziennikach dotyczyły
najczęściej: problemu dopilnowania dokumentacji, takiej jak ubezpieczenie czy wypeł
nianie dziennika praktyk oraz inne pozwolenia i porozumienia potrzebne, aby student
bezpiecznie i legalnie mógł przebywać na terenie ośrodka, zapewnienie koordynatora
odpowiedzialnego za zadania realizowane przez studenta w czasie praktyki, przeciążenia
pracą opiekunów praktyk.
Kategoria czasu. Dla kategorii czasu nie znaleziono wystarczająco zgodnych wskazań.
(Wskaźnik zgodności sędziów kompetentnych pScotta był mniejszy niż 0,6). Może
być to związane ze sztywnością i przewidywalnością czasu praktyk. Problemy z jego
wykorzystaniem przejawiały się w pozostałych kategoriach (informacja czy przestrzeń).
Podsumowanie badań. Przedstawione i ujęte w kategorie ganzenowskiej pentabazy
refleksje studentów zebrane po realizacji praktyk wskazują na konflikty między ocze
kiwaniami a doświadczeniami głównie w obszarze informacji, zaangażowania oraz
przestrzeni (tab. 1). Przykłady trudności przedstawionych przez studentów dotyczą:
dysonansu poznawczego w momencie interakcji między strukturami wiedzy (konflikt
między tym co wiem, czego oczekuję vs wiedza przedstawiona i doświadczona) oraz
problemów emocjonalnych i energetycznych związanych z zaangażowaniem się w pro
ces interakcji między aktywnymi podmiotami tej specyficznej sytuacji edukacyjnej
(student – jego opiekun – podopieczni). W tym wypadku także można wskazać na
elementy pojawiającego się dysonansu (konfliktu) między wiedzą, jak powinno być,
a doświadczoną emocjonalną i energetyczną rzeczywistością. Trzeci aspekt wskazany
przez sędziów kompetentnych jako istotny dla studentów dotyczył kategorii przestrzeni,
a w niej problemów organizacyjnych związanych z możliwością odbycia praktyk. Jest
to problem wykraczający poza możliwości sprawstwa studenta. Rozwiązanie dylematu,
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na ile praktyki powinny być przeprowadzane w miejscach do tego przygotowanych
i sprawdzonych, jaka jest odpowiedzialność opiekunów praktyk, oraz limity miejsc
dotyczyły rozwiązań systemowych wprowadzanych na każdej uczelni przez koordy
natorów praktyk studenckich.
Tabela 1. Obszary konfliktów występujące u studentów podczas odbywania praktyk
Obszar/obszar
konfliktu

p Scotta

Czas

Przestrzeń

Zaangażowanie

Informacja

określony miejsce praktyk: cie zainteresowanie: wie być blisko, wspierać –
czas
kawe – możliwe
dza – schematyzm przedmiotowość,
konspekt – szczerość znajomość siebie –
metodyka
<0,6
0,86
0,72
0,76

Opracowanie własne.

Dyskusja: Między oczekiwaniami a rzeczywistością –
obszary konfliktów
Przedstawione powyżej rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że najwięcej
konfliktów budzi obszar informacji. Drugim istotnym zagadnieniem jawi się kwestia
postawy wobec wychowanków, jak i do siebie. Najmniej dylematów w badanych wypo
wiedziach studentów dotyczyło czasu praktyk i jego wykorzystania. Może dlatego, że
czas związany z praktyką jest jasno określony. Rozpoznane obszary konfliktów wska
zywać mogą na podstawowe czynniki hamujące uczenie się studentów i wymagające
szczególnej refleksji. W literaturze wskazuje się, że brak synergii między środowiskami
edukacyjnymi może być takim czynnikiem. W tym wypadku brak ciągłości i synergii
między kontekstami edukacyjnymi dotyczył: różnic celów, efektów i zdań w relacji stu
dent – opiekun praktyk, student – placówka oświatowa i szerzej: uniwersytet – szkoła
(Dudzikowa i Wawrzyniak-Beszterda 2010, s. 490; Farnicka i Liberska 2014, s. 57-72).
Wspomniany deficyt synergii, przejawiający się brakiem współpracy i różnicami na
poziomie zoperacjonalizowanych i oczekiwanych efektów procesu uczenia się między
podmiotami zaangażowanymi w tę sytuację edukacyjną, sprzyjać może kryzysowi,
którego efektem będzie zagubienie w roli. Zagubienie to może przejawiać się pod
postacią wycofania własnej eksploracji roli i przejmowania zaproponowanych modeli
działania przez starszych kolegów czy koleżanki (naśladownictwo) lub zamykanie
się w schematach. Obie te strategie prowadzą do uprzedmiatawiania nauczyciela, jak
i wychowanka, przez co wtórnie obniżają satysfakcję z pracy oraz rozwoju tożsamości
zawodowej (Jarymowicz 1989, s. 93).
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W tym miejscu należy przypomnieć, że na każdym z etapów edukacji jednostka
zdobywa wiedzę i doświadczenia niezbędne do pełnienia ról społecznych, budowania
swej tożsamości i koncepcji własnego życia. Trzeba tu podkreślić, że aktywność własna
studenta ujmowana jest nie tylko jako niezbywalna potrzeba, proces, ale też narzędzie
poznawcze, które pomaga poradzić sobie z dysonansem i konfliktem między strukturami
oczekiwań a doświadczaną rzeczywistością. Zdaniem Marii Tyszkowej (1986), tylko to
zostanie włączone do doświadczenia jednostki, co opracuje ona we własnym systemie
psychicznym. Reszta pozostanie w strefie zewnętrznych nacisków.
Rozpoznane problemy w obszarze zaangażowania wskazują na rozbieżności mię
dzy ukształtowaną postawą w czasie studiów a sposobem funkcjonowania studenta
na praktyce. Postawa ta określona jest w programie danego kierunku studiów na
stronie uczelni wyższej. Wynika z niego (z programu), że podstawowymi metodami
pracy są obserwacja i aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w wybranych
placówkach. Celem praktyki jest bowiem zrozumienie, jak istotna jest relacja między
teorią, współczesnymi wynikami badań a wypracowanymi metodami oddziaływań
w rozwiązywaniu problemów życia zawodowego.
Konflikt w zakresie obszaru informacji, który dotyczy tworzenia i wymiany wiedzy
między jednostką a środowiskiem (uwzględnienie i zaakceptowanie stanu rzeczy, lek
ceważenie różnic, wrażliwość na zmiany), związany jest także z odczuwanym etosem
zawodu oraz ważności podejmowanych zadań. Zatem podstawowym problemem w tej
kategorii może być zderzenie dotychczasowej wiedzy, doświadczeń i oczekiwań z nich
wypływających z rzeczywistością. Należy wspomnieć, że wymiar ten w pewien sposób
zależny jest od organizatora praktyki, czyli osoby, która ją nadzoruje z ramienia uczelni.
Jednostka ta posiada odpowiednie kwalifikacje, a do jej obowiązków należy pomoc
studentowi w obrębie właściwej, systematycznej i skutecznej wymiany dokumentacji
między uczelnią a preferowanym miejscem praktyk, następnie koordynowanie tej prak
tyki oraz odebranie od studenta dziennika praktyk i jego zarchiwizowanie na uczelni.
Problemy z przestrzenią dotyczą stwarzanych przez placówki i studentów warunków
materialnych oraz psychicznych w postaci wsparcia, konsultacji, obecności innych.
Oczywiście, sposób organizacji tego wymiaru nie zależy tylko od samego studenta, ale
także od jego opiekuna. Zadania wykonywane z własnej inicjatywy, jak i te przydzie
lone w placówce zależą od opiekuna, jednak powinny być dopasowane do możliwości
studenta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (MEN 2009).

Podsumowanie – praktyki jako etap rozwoju zawodowego
Praktyki zawodowe są pierwszymi doświadczeniami adeptów danego zawodu.
Odbywają się one w specyficznym czasie gotowości do uczenia się oraz oparte są na
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aktywności własnej uczestników sytuacji edukacyjnej. Ze względu na ich znaczenie
powinny być przedmiotem szczególnej troski osób i instytucji za nie odpowiedzialnych.
Doświadczenie praktyk/stażu w życiu każdego adepta w zawodzie powinno kształto
wać umiejętności krytycznego myślenia, współpracy, twórczości, refleksyjności oraz
odpowiedzialności, jest to bowiem jeden z etapów uczenia się, który dokonuje się na
wszystkich etapach życia i edukacji i dotyczy wszystkich jej uczestników.
Ważnym aspektem, który powinien zostać poddany pod rozważania w obrębie
omawianego spektrum problematyki związanej z praktykami studenckimi, jest kwestia
korzyści, jakie płyną dla opiekunów praktyk lub miejsca ich odbywania. Opiekunowie
praktyk mają możliwość czerpania korzyści materialnych (wynagrodzenie od uczelni),
ale także korzyści płynących z zaangażowania młodego adepta w zawodzie. Pytania,
wątpliwości i realna praca wykonana przez studenta w postaci konspektów, zawierają
cych nowe pomysły, mogą być twórczo wykorzystane przez opiekuna w późniejszym
czasie (zaangażowanie).
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RESTORING THE MEMORIES OF PLACES
AT THE NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY (NCU).
ON THE PROCESS OF STUDENTS’ LEARNING
THROUGH POPULARIZATION ACTIVITIES
PRZYWRACAJĄC PAMIĘĆ MIEJSCOM (UMK).
O PROCESIE UCZENIA SIĘ STUDENTÓW PRZEZ DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE
abstract: This paper presents considerations regarding the results of idiographic research carried
out within the course of four cycles of an interdisciplinary project: „Students towards the places of
(non)memory at Nicolaus Copernicus University”. On a theoretical level, the project was based,
among other things, on the concept of memorial sites of Pierre Nora. In terms of methodology the
project was based on action research supported by the analysis and interpretation of empirical data
collected through the search for sources, (focus) interviews and (self)observation which was subject
to thick description. On a didactic level, the project was built around the assumptions of a critical
and emancipation paradigm of student education. In the presentation of the results of the project,
emphasis was placed on the description of the multi-faceted process of learning by organizing popu
larizing activities. The process gave project participants the opportunity to be the subjects of their
own practice, and its multi-faceted cognition, which fostered critical reflection – by taking into
account the context or feedback – and resulted in the formulation of conclusions for the future. In
order to show the specificity of the presented process, the text shows the characteristics of the stages
of implementation of individual popularization initiatives (planning and preparation stage, public
presentation stage and evaluation stage).
Keywords: learning by doing, action research, places of (living) memory, critical and emancipation
paradigm of student education, educational and research project.
abstrakt: W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wyników idiograficznych poszukiwań,
przeprowadzonych w toku realizacji czterech cykli interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-ba
dawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”. W warstwie teoretycznej projekt ten opierał
się m.in. na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory, w warstwie metodologicznej osadzony został
w ramach badań w działaniu, wspartych analizą i interpretacją danych empirycznych zgromadzonych
dzięki przeszukiwaniu źródeł wtórnych, wywiadów na podstawie zdjęć, czy też podporządkowanej
gęstemu opisowi (samo)obserwacji, w warstwie dydaktycznej zaś zbudowany został wokół założeń
krytyczno-emancypacyjnego paradygmatu kształcenia studentów. Ukazując rezultaty projektu, skon
centrowano się na opisie doświadczanego przez jego uczestników wieloaspektowego procesu uczenia
się przez działania popularyzatorskie, który dawał możliwość bycia podmiotem własnej praktyki,
jej wieloaspektowego poznania, sprzyjał krytycznemu namysłowi – uwzględniającemu kontekst czy
reakcje zwrotne, a w efekcie formułowaniu/wyciąganiu wniosków na przyszłość. W celu ukazania
specyfiki prezentowanego procesu w tekście przedstawiono charakterystykę etapów realizacji po
* Kinga Majchrzak-Ptak, dr – The Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU), Faculty of
Philosophy and Social Sciences, Poland; e-mail: kingam@umk.pl; ORCID: https://orcid.org/00000001-8616-9824.
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szczególnych inicjatyw popularyzatorskich (etap planowania i przygotowywania, etap publicznej
prezentacji i etap ewaluacji), których organizacji proces ten towarzyszył.
Słowa kluczowe: uczenie się przez działanie, badania w działaniu, miejsca (żywej) pamięci, kry
tyczno-emancypacyjny paradygmat kształcenia studentów, projekt edukacyjno-badawczy.

Introduction
An appreciation of the extra-spatial nature of a place as can be observed in the social
sciences and the humanities corresponds to the significant extension of the scope of
understanding places of memory, which Pierre Nora (2009) defines as points of con
densation and expression of the capital of collective memory. Nowadays, almost all
manifestations of the presence of the past in modern times are called places of memory.
Importantly, places of memory understood in this way can play the function of places
of living memory, i.e. localized elements of material and symbolic space which specific
communities realistically identify with. These elements are accepted not because they
have the official support of the authorities and have been imposed authoritatively/top
‑down, but because they crystallize the context and collective approval, and thus affect
the activities currently undertaken by these communities and, as a consequence, decide
about their future. Places of memory understood in this way are significant not only
from the point of view of the nation, but also of other social groups, e.g. families, friends,
or people living in a given region. They are based on heterogeneous and contextual
memory, which not only professional historians have the right to interpret. Thus, owing
to the complexity of their essence, these places can constitute a pedagogically popular
category, and serve as impulses/catalysts of formal, non-formal, and informal education
addressed to all age groups. It should be remembered, however, that for a given place,
including a place of memory together with its associated multitude of meanings and
senses, to last and form the foundation of human subjectivity (Malpas 1999, p. 35),
it must be made aware of and experienced (Kurantowicz 2003, p. 96; Mendel 2015;
Muszyńska 2014, pp. 17-18).
An example of an educational and research process that uses the educational potential
of places of (living) memory can be the interdisciplinary project “Students towards the
NCU places of (non-)memory” developed and coordinated by me, the four cycles of
which were carried out in response to the increasingly common students’ perception
of their university (Nicolaus Copernicus University in Toruń) in the category of “non
‑place” (Augé 2010). A total of 87 students, including 76 female students and 11 male
students, of NCU of various courses, first, second and third degree studies, as well as
senior citizens, pre-schoolers and early education pupils took part in this undertaking
which was implemented in the space of the University of Toruń, inscribed in the wider
perspective of the city.
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Following the desideratum that practising pedagogy should not be limited to get
ting to know reality but should also be a platform for its transformation/improvement
(Michalak 2011, p. 512), methodologically the presented project was embedded in the
action research model. The model was supported by semantic and semiotic analysis and
the interpretation of data collected using participant observation and self-observation
subordinated to dense description, group interviews based on photos, as well as search
ing secondary sources, including essays, the subject of which was students’ reflections
on their participation in the project and entries in diaries regarding the results of their
self-observation1.
My research focused on three basic research questions, whose formulation was
inspired by Elżbieta Wołodźko (2013) book titled Ku autonomii studiowania. Procesy,
znaczenia, konteksty, zmiana [Towards the autonomy of studying. Processes, meanings,
contexts, change], i.e.
1. What contexts accompany the education orientated towards NCU places of mem
ory?
2. What processes occur during the education orientated towards NCU places of
memory and what is their significance for the learning of its participants?
3. What changes accompany the education orientated towards NCU places of memory?
The answer to the above questions was related to the attainment of the following
objectives:
• cognitive – a view from a broader perspective on the issues of the educational po
tential of places of memory, so far considered in the literature of the subject primar
ily in the context of the Holocaust and historical education; the characterization/
reconstruction of the educational process based on NCU places of memory;
• methodological – verification of the usefulness of the action research procedure in
pedagogical studies on memorial sites (NCU);
• teaching – using the potential of (NCU) places of (living) memory as a result of
applying the methodical assumptions of the critical-emancipatory paradigm in
educating students; improvement of one’s own teaching and research technique;
• practical – social activation of students.
In the teaching layer, however, the project operated within the critical-emancipatory
paradigm of educating students which is built around the assumption that man is
a free being capable of transforming reality and even changing that reality for a better
1
In reference to the empirical data obtained in the course of the research, depending on the
source, I will use the following symbols: i – interview, e – essay, and d – diary. Information on the
number of the cycle will be marked using: I, II, III, IV whilst gender will be expressed as : W – woman,
M – man, e.g. (i, I, W), and in the case of diaries with the date of an entry (dd.mm.year) – e.g. (d, II,
23.03.2013, W).
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one (Sajdak 2013, pp. 429-467). Combining historical content with the pedagogical
method of its modern communication, the presented undertaking was based primarily
on students’ own work, i.e. the students had the opportunity to be active co-explorers
of the constructed educational situations.
This article presents reflections on the process of learning through popularizing
activities which accompanies the implementation of the project “Students towards the
NCU places of (non-)memory”. To present the specificity of this process the initiatives
focusing on it, which were aimed at restoring memory to NCU places, were described
and the stages of their implementation were characterized. Referring to the empirical
data collected in the course of the research, the focus was on showing the multi-faceted
aspect of the described educational process.

The process of teaching (learning) through popularizing activities
An integral/constitutive element of all the cycles of the “Students towards the NCU
places of (non-)memory” project was the process of creating initiatives (including the
planning and preparation stage, the public presentation stage and the evaluation stage2)
the aim of which was to popularize knowledge about the NCU places of memory and,
thus, to take actions to restore the memory of the people or events commemorated by
these places. It was the participation in these activities that the students devoted most
space to in their written and oral statements about the project. These narratives were
related to multiple initiatives including: urban games organized in each cycle, the Internet
portal “Students towards the NCU places of (non-)memory” (www.miejscapamieci.umk.
pl) opened in the second cycle and supplemented with new content in two subsequent
cycles, publications, i.e. The student guide to the NCU places of memory (cycle two)
and The interactive guide to the places of memory of Nicolaus Copernicus University in
Toruń (fourth cycle), interactive Toruń sightseeing routes regarding the past of Nicolaus
Copernicus University (third cycle), or interviews as records of NCU’s oral history (cycle
four). At the same time, the analysis of the empirical material gathered in the course
2
Students could participate in all stages of creating the above-mentioned popularizing initia
tives only in the case of urban games and the first version of the portal “Students towards the NCU
places of (non-)memory” opened during the second cycle. In the case of other activities carried
out as part of the project, namely the publication of The interactive guide to the places of memory
of Nicolaus Copernicus University in Toruń, interactive city sightseeing routes regarding the past of
Nicolaus Copernicus University, and interviews as records of NCU’s oral history, student participa
tion was limited to the planning and preparation stage, which was directly related to the specificity
of the publishing process or the varied time of sending/handing in materials prepared by students,
which in consequence led to their posting on the project website only after the end of a given cycle.
Thus, it was impossible to make a public presentation of these materials during the given cycle and
evaluate how they were received.
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of the research makes it possible to conclude that the specificity of the multi-faceted
learning processes accompanying the involvement (to any degree) in creating one of
these popularizing initiatives was mainly associated with the nature of a given stage of
working on them and, thus, the activities performed as part of this stage.

1. The planning and preparation stage
At the stage of planning and preparation, students made, among other things, deci
sions regarding the type and form of popularization initiative on which they would
work together. First, they discussed and refined the details of the created initiative
then, after prior investigation, they determined which NCU places of memory would
be receive a dedicated initiative. Information on selected NCU places of memory was
collected by analysing the literature and conducting interviews with students, gradu
ates, teaching and administrative staff of the university, both professionally active and
retired. Moreover, the students dealt with formal issues related to the staging of public
presentations of the prepared initiative; they organised events to promote the public
presentations and, thus, solicited for the participation of the largest possible audience
in it; they also made decisions about the evaluation method.
First, the participating students reflected on the actions that were part of the stage
of planning and preparing specific popularizing initiatives (Czerepaniak-Walczak 1997,
pp. 17-19). This meant experiencing a more or less critical reflection which can be as
sociated with the ability to understand one’s own actions and the ability to search for
creative solutions to meet the expectations and needs of those who are recipients of these
actions, while ensuring their educational effectiveness. The statements of the project
participants allow us to state that the presented type of reflection took place mainly
during intra-group negotiations which resulted in intellectual exchange and made the
building of skills to participate in the democratic decision-making process possible.
Weekly meetings with the host and students participating in the project, whose comments and
ideas were extremely important and useful, helped me a lot. During those meetings, it was felt that
we all wanted the texts we wrote and the website on which we were to post them to really interest
young people such as students. Therefore, following our reflection and joint discussions, we decided
that in our texts we would focus not only on dates, but that we would show the human face of the
people and events we present through curiosities or fragments of statements – memories (e, II, W).

Joint negotiations were also associated with building the ability to speak in a group
and, thus, to publicly express one’s own views and ideas.
By nature, I am a shy person, but today, wanting to present to the group my idea for a task for
game participants, I gathered my strength and spoke in the forum J. I am glad that I did, because
it turned out that the participants in the meeting liked my idea, and the arguments in support of
it, which I had prepared earlier, were enough to convince the undecided J (d, IV, 29.10.2014, W).
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The reflection on actions related to the planning and preparation stage also had an
individual dimension. The words cited below confirm that this reflection concerned
not only the technical/organizational side of a popularization initiative (in this case the
urban game) but was also associated with the construction of the subjective alphabet
of NCU places of memory.
After the class, I “got down to” browsing books to find something about the places that in my
opinion are adequate to appear on the route of an urban game. The first place that I singled out
was the Faculty of Pedagogical Sciences located at 6/8 Fredry St., and I started to select information
about it. I chose it mainly because when I was studying at Nicolaus Copernicus University it was
there that our dean’s office was located, and some of our classes were conducted there. I have an
impression that history is happening right before my eyes” J Another place is Collegium Minus
(1a Fosa Staromiejska St.), the colloquial name of which is “Harmonica” because of the facade that
resembles it. In the first year, as the Faculty of Pedagogical Sciences did not have “its own place
at Nicolaus Copernicus University”, classes were also held here. [...] And finally, the place where
I spend a lot of time especially now, in my final year, i.e. the Main Library. When I look at all of
them now, I know that my places are not quite well deployed when it comes to logistics. If they
really were to be places/stops of the Urban Game, it would probably not work out well. I have to
think it over again (d, IV, 23.10.2014, W).

The participation of students in activities related to the planning and preparation
of popularizing initiatives has also led to the (self-)reflection on their own (lack of)
knowledge about Nicolaus Copernicus University and its past as well as places of
memory commemorating this past.
I was thinking of questions for game participants regarding NCU. I know so little about it myself.
It was only today (!) that I found out where the Academic Museum is. I had not been interested
in it earlier (d, III, 27.03.2014, W).

Above all, however, the participation of students in the planning and preparation
of popularization initiatives, especially urban games, was associated with their in
creased mobilization for the independent assimilation of thematically diverse historical
knowledge. It was conducive to conducting a search that makes the perception of the
temporal perspective, the history of Nicolaus Copernicus University and Toruń, as well
as the socio-moral issues falling within the framework of universal history possible.
It was through our urban game we conducted that I have learnt the most about places of memory.
At that time, we had to determine its route, which motivated me to read not only about the history
of Nicolaus Copernicus University but also about the history of the city. It was then that I acquired
a lot of knowledge about what is where. Out of sheer curiosity, after reviewing the materials that
I had found, I went to the city to see for myself ,not through illustrations in books or the Internet,
the buildings where the events that I had read about had taken place, and where the people who
took part in them walked, and where now normal life is taking place (e, II, W).

Restoring the memories of places at the Nicolaus Copernicus University (NCU)…

183

The narrative of another student indicates that in her case the mobilization to
broaden historical knowledge was connected with the need to draw on it (often against
the practice prevailing so far) from various sources.
What a shock! I usually just type an entry in the search engine, and that is it, but now it is differ
ent. Not only did I have a conversation with my relatives and older friends today about what dishes
were once served in canteens but I also ordered a book in the library, and tomorrow I am going to
the reading room for the first time in my life (it’s a disgrace, I know :p) to browse an album with
fashion from those years. On the one hand, I got interested and, on the other hand, I have to admit
that I want to present myself well and I want our game to be the best J (d, III, 14.03.2014, W).

However, the statement of another student suggests that for her the participation in
the preparation of The interactive guide to the places of memory of Nicolaus Copernicus
University in Toruń became not only a reason to search for historical knowledge in
various sources, but also to consider the information obtained in this way, and above
all to reflect on the discrepancies between the content contained in these sources.
Another challenge for me was to find information about the people to whom individual NCU
places of memory were dedicated, and whose biographical entries I decided to prepare for our
book. To this end, I went to the university reading room and I also borrowed a multitude of books
as well as used the most convenient source of information, i.e. the Internet. In each of these places
I managed to find information of interest to me, although I honestly admit that it differed in
content, even in the case of the same individual In addition, some people were described in a very
detailed and accurate way, while the biographical entries of others were quite scanty and lacking
in information. I wondered why this was so; was it because of the not very accurate treatment of
the topic? The lack of delving into the biography of individual people? Or maybe it resulted from
the fact that these distinguished people best guarded their privacy, that they did not want to reveal
the facts of their private life too much? (e, IV, W).

The doubts and observations related to the results of the conducted historical
searches were also shared by individual students in the forum of their project groups,
including when we jointly planned urban game routes, discussed the teaching materials
(posters) used during these games, and worked on the structure of the texts that were
to be included in the publications prepared as part of the project. At the time, these
voices became the starting point for reflection on the objectivity and indisputability of
scientific knowledge. They made it possible to hold unforced discussions on, e.g. the
relationship between the context in which a given study was created and its content.
Importantly, during these discussions, students referred not only to the multiplicity
of interpretations of specific events from the past and the possible causes of this phe
nomenon but also deliberated on contemporary events and ways of presenting them in
various (mass) media At the same time, it could be seen that for some students it was
a completely new issue, which – as they declared themselves – they had never thought
about, while for others it was almost obvious.
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The involvement of students in collecting and analysing information on inde
pendently selected (NCU) places of memory, and in particular the figures/events
commemorated by them, fostered the establishment of emotional bonds with these
figures/events and, as a result, a real identification with them. This phenomenon was
particularly evident during the second cycle of the project, when the students dealt
with the historical searches concerning the same places of memory (and therefore the
figures/events they commemorate) both as part of the work on the urban game and
The student guide to the NCU places of memory. At that time, project participants very
often spoke about the figures/events that were in the centre of their interest not only
with sympathy but also with admiration. During joint meetings, they even competed
in sharing the information they had obtained, in a way that would result in getting
others interested in the subject of their own inquiries.
For some people, participation in the preparation of popularizing initiatives was an
opportunity to develop social competences, including working on their own fears and
limitations, and thus developing skills to cope with stress and increase self-confidence.
This thesis is mainly confirmed by the students’ statements regarding contacts with vari
ous institutions/persons in order to complete formalities or acquire awards or patronage.
I was at the Faculty of Fine Arts today to file our request for permission to carry out a stage of
our “Game” at this Faculty. I was a bit confused because at first, I didn’t know where and to whom
I should go with this request. So, I went to the dean’s office, where a very nice lady directed me to the
vice dean who granted his consent without any problems. The vice dean was very surprised that we
were organizing such a “game”. He asked me a little about the purpose of organizing it; fortunately,
I was able to answer all the questions. With the signed request, I went to the porters’ lodge to leave
a photocopy of it (consent). Although at the beginning I was under stress, it turned out that I did
not need to become stressed because everyone in this faculty was very nice and helpful, and I was
able to do the errand “on the spot” and quite quickly. (d, III, 9.04.2014, W).

A few days later the same student wrote:
Each of us was to choose a place (restaurant, bakery, etc.) and go there and ask if they would
like to sponsor us (our “game”) (i.e. give us some prizes, discount cards, etc.). Today, I went to the
Old Town for this purpose. First, I went to the “Kefirek” restaurant; there, a man said straight away
that they could not afford to sponsor us. Next, I went to “Metropolis”; there, a lady said that I would
have to write an e-mail concerning this matter to their office. After coming home, I wrote an e-mail
to “Metropolis”, asking if it was possible for them to sponsor our game. I hope that they will answer
soon and agree. Just like when I was going to the Faculty of Fine Arts to file our request, also this
time stress accompanied me (less than at that time, but it still did). However, it quickly turned out
that there was nothing to be afraid of; as they say, “the devil’s not so black as he is painted”. I think
that thanks to such tasks our self-confidence increases; mine certainly has and thanks to this task
I also know that I am able to cope with many seemingly stressful situations (d, III, 14.04.2014, W).
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Another participant in the project indicated that she had overcome her own social
limitations by participating in conducting and recording interviews that were a record
of the NCU’s oral history.
I think I liked breaking the shyness barriers the most. This could be seen, for example, during
the interviews. A very useful skill, overcoming embarrassment (e, IV, W).

The (selected) fragments of diaries and essays cited above also attest to the fact those
formulating them derive a lot of satisfaction from the successes they achieved in the
field of implemented activities and, at the same time, that these successes gave them
a sense of greater operability in independent and collective action.

2. Public presentation stage
During another stage of creating popularizing initiatives, students undertook activities
related to the public presentation of the results of their work so far and supervised the
proper course of the undertaking being implemented. When conducting the urban
games, they acted, among other things, as guides telling others about the history of
individual stations/places of memory, and thus the figures and events associated with
them. The students presented the content found on the posters which were specially
prepared for this occasion and explained to the game participants the rules for complet
ing the tasks related to individual stations/places of memory. They then assessed the
completion of the tasks, selected the winning team/teams and summarized the entire
undertaking, during which they used various evaluation methods. These included for
example: group discussion, small (sticky) cards on which participants could write their
observations and which they could stick to posters with the inscriptions: “What I liked
in the game was ...”, “I would like to improve ...”..
Moreover, during a meeting addressed to the academic community, which was
devoted to the launching of the “Students towards the NCU places of (non-)memory”
portal, where The student guide to the NCU places of memory was published, the stu
dents talked about the project and their work on the guide and portal. They presented
the layout and content of the guide and portal, answered questions from the audience
and held a discussion on the content of the portal and its visual side.
The presented activities, which were addressed to various audiences and were associ
ated with the perception of various emotions, were a particularly intensified educational
experience for the students and constituted an opportunity for project participants to
develop cognitively and socially, and, consequently, to build their ability to cooperate
and support each other.
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Before starting the presentation of our website, I was slightly stressed because I wanted to
present myself in the best way and not to let myself and others down before the people who had
come. But it quickly turned out that there was nothing to worry about. We operated like a well
‑oiled machine J. We supported each other (even with a smile and a nod when one of us spoke)
and helped each other, e.g. by supplementing each other’s statements (e, II, W).

Thanks to the public nature of the presented activities, the students had the op
portunity to develop the skills of public speaking and to prove themselves in practice
as educators, while some of them intensified the process of their own learning by
teaching others.
Talking about my text in our guide, and above all answering questions about its hero, Professor
Sokołowski. I felt like a teacher, like a person who wants to convey as much as possible to his or her
listeners. I did not want to let them down, because I did not want to disappoint the Professor J.
I wanted my words to encourage them to visit our website in search of a larger dose of information
about him and the other people and events that commemorate the places of memory of Nicolaus
Copernicus University. I got so involved in this task that I can still remember a lot of facts and
curiosities from the professor’s life and I will probably never forget them (e, II, W).

It is also significant that the students themselves emphasized that their participation
in conducting urban games made it possible for them to build specific social and com
munication competences, which, as we can suppose, may increase their effectiveness
during the implementation of other collective activities.
During the game itself and in its course, it was possible to deepen the ability to control the
group and the situation (e, III, W).

Continuing the analyses, it can be stated that the participation of individual people
in the public presentation of popularizing initiatives, in particular conducting urban
games, was accompanied by a reflection which can be labelled as the so-called reflection
“in” action (Siarkiewicz et al. 2012, p. 129 ), a form of reflection which is related to the
attempt to determine “[...] why a given event occurs” and, thus, focuses on identifying
a problem and its possible causes (Wojtasik 2007, p. 197). It can be assumed that in the
case of one of the female students this type of reflection contributed to a change in the
pattern of proceeding adopted before the beginning of the game and, consequently, to
adapting this pattern to the conditions of the educational situation which she co-created
and which she felt responsible for.
After presenting the figure of H. Stroband to the first team, I came to the conclusion that it
would be better if I cut out several elements, thus shortening my statement. I thought that I prob
ably wanted to say too much and that I focused too much on dates and names, and this caused
the weariness of the players. The reactions of the other teams showed that it was a good step ...
(d, III, 9.06.2014, W).
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3. Evaluation stage
In the last stage of creating the popularization initiatives, the students made an indi
vidual and group evaluation of the effectiveness of the actions taken/implemented by
them, which took into account the reception of these activities by their addressees/
participants. To this end, they analysed and interpreted the photos from the urban
games and the data obtained through (self-) observation, as well as from the evalua
tion methods carried out, including discussions with players and participants in the
meeting dedicated to the “Students towards the NCU places of (non-)memory” portal.
The students wondered about the results of their explorations and conducted group
discussions.
It was, therefore, a stage which, like the planning and preparation stage, was accom
panied by a reflection as part of the framework of reflecting on action. Importantly, both
the observation of project meetings, during which the group evaluation of individual
dissemination initiatives took place, and the analysis of narrative data, make it possible
for us to conclude that this reflection concerned mainly the educational potential of
the implemented activities.
It was with great pleasure that I listened to the accounts of people participating in our game.
and now I am looking at these photos3. The analysis [of photos] makes it possible to think that our
activities are an example of how you can combine fun with learning in a simple, pleasant way, how
to make it possible not only to learn about the places of memory of Nicolaus Copernicus University
and find out something about its history, but also to spend time having fun (i, I, W).

The students’ reflection on action concerned not only the educational processes
experienced by the addressees of the undertaken/implemented initiatives (in particular,
participants in the urban games), but was also related to the evaluation of the learn
ing outcomes of their (co-)creators. This can be exemplified by the already mentioned
student statements, as well as the one quoted below.
In my opinion, the very convention of the urban game was a great way not only to spend free
time but, above all, it was a valuable history lesson not only for the participants but, as we can
hear, also for us (i, I, M).

The students’ other statements suggest that, in individual cases, reflection on the
implemented activities has led to the gaining of awareness of one’s subjectivity in rela
tion to culture. It made it possible to realize a sense of pride and satisfaction associated
with the experience of one’s own agency in the field of restoring memory.
3
In the first cycle of my research I used photographs taken by permanent participants of the
project, as well as people taking part in the location-based game organized by them, as support mate
rial around which groups interviews were constructed.
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Our game took place today and I felt something special. I understood that it also depended on
me which content from the storage memory would go to the functional memory, that my actions
really affected others J (d, III, 29.04.2014, M).
The weather was good and during both games, from what I remember, we were all in a good
mood and had fun as a result of being co-creators of something so important, because in the end we
“restored memory” to the places and people who would certainly be proud of us today (e, III, W).

The experience of reflecting on action by project participants was also associated
with the identification of items that should be further refined/changed to increase
the effectiveness of jointly implemented initiatives. Therefore, it can be assumed that
participation in the evaluation stage was conducive to the development of the skills of
assessing one’s own activities and those of others.
In my opinion, the only downside was that the game lasted too long. We wanted to show too
much, and it could have made the players tired. In my opinion, the various tasks and atmosphere
saved us. In another game, the number of the stations should have been reduced from 10 to e.g. 6
(d, III, 7.06.2014, W).

Summary
Summing up our previous considerations, it can be stated that the participation in the
creation of popularization initiatives accompanying the project “Students towards the
NCU places of (non-)memory”, and especially urban games, was for individual students
a plane of (self-)reflective experience. This activity was an opportunity to take part in
an independent learning-by-action process (Okoń 1998, pp. 38-43, 191-207) which
provided an opportunity to be the subject of one’s own practice and its multifaceted
cognition. It fostered critical reflection, taking into account the context or feedback
reactions, and as a result allowed for the formulation of conclusions for the future. It
is important that learning, which was related not only to an increase in knowledge
about mainly the history and places of memory of Nicolaus Copernicus University, but
also to the construction of various skills and attitudes, was the basis of the presented
educational process.
The obtained results are in line with the statement that “[...] the process of acquiring
knowledge and skills is more educational than the content itself. This is, among other
things, because individual information and skills often become outdated, while the
process itself, its subsequent stages and, especially, subjective activities, are remembered
more easily and for longer” (Czerepaniak-Walczak 1997, p. 104). Thus, the performed
analyses justify the thesis that, from a pedagogical point of view, what is effective is not
only the educational process built around places of memory, during which active learn
ing methods such as e.g. urban games are used (Majchrzak 2013, but also the process
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constructed around the creation of these types of games, as well as other projects aimed
at restoring memory to places. The data collected in the course of the study make it
possible for us to conclude that (co-)participation in the implementation of various
popularizing initiatives, permeated with involvement, becomes part of David A. Kolb’s
(1983) Experiential Learning Model and, thus, fosters the experiencing of reflective
praxis, which implies changes in thinking. This activity generates an opportunity, at
its various stages, to reflect “in” and “on” action, and makes it possible to interpret and
reinterpret the world around the subject and to build the ability to creatively apply the
knowledge accumulated through dialogue (with others and with oneself) in reflection
‑permeated planning and, consequently, to operate under changing conditions.
In addition, the results of the performed analysis seem to confirm the view of Roman
Ingarden (1972, pp. 92-133), according to which bearing responsibility is fostered by
the fulfilment of three conditions, i.e. taking active action (for we are not responsible
for passively bearing something that happens to us); being aware of one’s own action,
while this category applies only to a person who has the sense of agency of his or her
actions; and the experiencing and feeling of freedom of making decisions that make
a given action one’s own. The collected data reinforce the belief that the specificity of
individual stages of the process of learning through popularizing actions embedded
in the critical-emancipatory paradigm makes it possible to fulfil all of the indicated
conditions and, as a result, learn to be mature in the world.
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ZNACZENIE WOLONTARIATU
W OPINIACH STUDENTÓW PEDAGOGIKI
THE IMPORTANCE
OF VOLUNTEERING IN THE OPINION OF PEDAGOGY STUDENTS
Abstract: The aim of this paper is to identify, classify and present the importance of volunteering
in the opinion of student volunteers.
Materials and methods: The study consisted of two stages. In the first one a diagnostic poll with
the use of a survey was carried out. 76 pedagogy student volunteers studying at the University of
Zielona Góra took part in this stage. The second stage was based on case studies consisting of narra
tive interviews, this stage was completed by 12 students.
Results: Four classes of importance of volunteering assigned by students have been identified in
the study: 1. volunteering as a natural aspect of social interaction; 2. volunteering as a path to selfimprovement; 3. volunteering as a way to overcome difficult life experiences; 4. volunteering as a way
to find a future career path.
Keywords: volunteering, student volunteering, the importance of volunteering, pedagogy students.
Abstrakt: celem artykułu jest poznanie i zaprezentowanie znaczenia uczestnictwa w wolontariacie
w opinii badanych studentów-wolontariuszy.
Materiał i metody: przeprowadzone badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
badań zastosowana została metoda sondażu diagnostycznego, technika-ankieta. W tej części badań
wzięło udział 76 studentów-wolontariuszy kierunku pedagogika Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W drugiej części badań, opartych na metodzie analizy indywidualnych przypadków, wykorzystany
został wywiad narracyjny, w którym wzięło udział 12 osób.
Wyniki: opierając się na wyrażonej przez respondentów opinii na temat znaczenia, jakie przypi
sują analizowanej formie aktywności, autorka wyróżniła cztery kategorie znaczeniowe wolontariatu:
1. wolontariat jako naturalny aspekt funkcjonowania społecznego; 2. wolontariat jako droga do roz
woju własnej osoby; 3. wolontariat jako forma przezwyciężania trudnych doświadczeń życiowych;
4. wolontariat jako sposób na odnalezienie drogi zawodowej.
Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariat studencki, znaczenie wolontariatu, studenci pedagogiki.

Młodzież akademicka może wykorzystać czas studiowania nie tylko na zdobywanie
wiedzy, ale także ma możliwość odkrywania siebie, poznawania swojego miejsca
w świecie. Kształtuje swój stosunek do innych ludzi, do życia i zawodu (Kwiecińska
2000, s. 17). Jedną z możliwości rozwijania kompetencji zawodowych, jak i doskonale
nia osobowości przez przyszłego pedagoga jest aktywne uczestnictwo w wolontariacie.
Idea całożyciowego uczenia się wysunęła na plan pierwszy kategorię „życiowego do
świadczenia”. Jak zauważa Mieczysław Malewski, uczenie się z doświadczenia, uczenie
* Elżbieta Turska, dr – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedago
giki, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny; e-mail: e.turska@wpps.uz.zgora.pl; ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-8236-7206.

192

Elżbieta Turska

się jako transformacja doświadczenia, jest obecnie kluczową kategorią andragogiki,
podłożem potencjału edukacyjnego i rozwojowego. To właśnie doświadczenie życiowe
„decyduje o możliwości uczenia się i rozwoju na przestrzeni całego życia” (Malewski
2013, s. 38). Niewątpliwie wolontariat daje szansę zdobycia lub poszerzenia doświad
czenia i uczenia się przez doświadczenie (Stawiarska 2011; Kanios 2010; Kromolicka,
2008; Kotlarska-Michalska 2005; Musiała 2003).
Opis znaczenia, jakie respondenci nadają własnemu uczestnictwu w wolontariacie,
stał się celem artykułu. Przeprowadzone badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy
z nich miał charakter ilościowy (metoda sondażu, technika ankiety), drugi etap miał
charakter jakościowy (metoda studium indywidualnego przypadku, technika – wywiad
narracyjny). Uzyskany materiał empiryczny pozwolił na wyodrębnienie czterech ka
tegorii znaczeniowych wolontariatu: wolontariat jako naturalny aspekt funkcjonowa
nia społecznego; wolontariat jako droga do rozwoju własnej osoby; wolontariat jako
forma przezwyciężania trudnych doświadczeń życiowych; wolontariat jako sposób na
odnalezienie drogi zawodowej.

Wolontariat studencki
Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku,
wolontariuszem jest „każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach okre
ślonych w niniejszej ustawie” (Dz.U. z 2003, nr 96, poz. 873). Podmiotami, które mogą
korzystać z pomocy wolontariuszy, są: organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia,
fundacje); organy administracji publicznej; jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy (np. szkoły, biblioteki, szpi
tale); stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne
i jednostki organizacyjne (Braun 2012, s. 43-45).
Fundamentem wolontariatu, w tym wolontariatu studenckiego, jest bezinteresowna
wola służenia innym. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne i zakłada także
pewną ciągłość i systematyczność działań. Wolontariusz, podejmując zobowiązanie,
musi mieć świadomość, że swój czas, wysiłek i umiejętności będzie poświęcał bezpłatnie
w służbie drugiemu człowiekowi. Jednak brak gratyfikacji finansowych nie oznacza,
że można działać tylko wtedy, gdy ma się na to ochotę. Wolontariusze zobowiązani
są do regularnego wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań (Gawroński
1999, s. 224-225).
Stopień zaangażowania w działalność w formie wolontariatu pozwala na wyróż
nienie pewnych typów wolontariuszy: 1) okazjonaliści – „działacze chwili”, włączają
się w pojedyncze akcje, podejmują pojedyncze wyzwania pod wpływem chwilowego
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impulsu; 2) średniodystansowcy – to wolontariusze, którzy swoją działalność traktują
tymczasowo, na przykład do momentu zdobycia potrzebnego doświadczenia czy
pisemnego zaświadczenia, które może im pomóc w znalezieniu pracy. W przypadku
niektórych osób zakończenie aktywności wolontariackiej po pewnym określonym czasie
może wynikać z poczucia nieodnalezienia się w takim obszarze działań lub z innych
przyczyn; 3) działacze permanentni – to osoby, które ideę pomagania innym wpisują
w sens swojego życia. Działania na rzecz drugiego człowieka to dla nich warunek
dobrego funkcjonowania w sferze personalnej i społecznej (Załuska 1996, s. 95-96).
Niewątpliwie część młodzieży akademickiej potraktuje wolontariat jako „tymczasowe”
doświadczenie. Można jednak przypuszczać, że niektórzy wolontariusze to działacze
permanentni, którzy taką aktywność wpiszą na stałe w swoją drogę życiową.
Osoba, która chce pomagać innym, powinna posiadać pewne specyficzne cechy
i umiejętności. Choć trudno jest określić jednolity wzorzec osobowy wolontariusza,
najczęściej wymieniane pożądane cechy osoby podejmującej taką aktywność to: empa
tia, otwartość, życzliwość, wrażliwość, bezinteresowność, umiejętność współdziałania,
entuzjazm, potrzeba niesienia pomocy innym, tolerancja, szczerość oraz ufność wobec
ludzi (Gaś 1995, s. 42; Kanios 2010, s. 34; Szymanowska 2010, s. 82). Jak podkreśla
Andrzej Sowiński (2005, s. 100), cechami osobowości wolontariusza są przede wszyst
kim: afirmacja życia (wyraża się szacunkiem dla drugiego człowieka, uznaniem jego
godności), gotowość czynienia dobra (chęć udzielenia wsparcia i niesienia pomocy
osobom potrzebującym, działanie dla dobra ogółu) oraz wrażliwość społeczna prze
jawiająca się w dostrzeganiu potrzeb społecznych.
Wolontariat może być traktowany jako narzędzie przygotowujące studentów do
wejścia na rynek pracy. Zdaniem Katarzyny Kulig-Moskwy: „Luka kompetencyjna,
jaka powstaje pomiędzy kompetencjami pożądanymi przez pracodawców a kom
petencjami posiadanymi przez absolwentów, może być niwelowana poprzez udział
studentów w akcjach wolontarystycznych” (Kulig-Moskwa 2013, s. 120-122). Z badań
autorki wynika, że dwie najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje
(efektywna komunikacja i umiejętność pracy zespołowej) to zarazem kompetencje,
które według ankietowanych studentów można zdobyć podczas pracy w ramach
wolontariatu. Natomiast Zdzisław Hofman, lider jednej z pierwszych ogólnopolskich
inicjatyw związanych z wolontariatem studenckim, tj. programu „Projektor – wolontariat
studencki”, uważa, że wolontariat nie jest punktem wyjścia do planowania kariery, on
już jest karierą w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest istotną formą aktywności przedi okołozawodowej. Z badań nad byłymi wolontariuszami programu PROJEKTOR
wynika specyficzna zależność: im większa aktywność studentów w formie wolontariatu,
tym większe ich poczucie atrakcyjności na rynku pracy oraz łatwość w znalezieniu
pierwszej pracy (Hofman, Woderska 2014, s. 19-20).
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Studenci pracujący w wolontariacie nabywają bardzo cenne umiejętności, które mogą
być przydatne zarówno w przyszłej pracy, jak i w innych sferach życia społecznego.
Należą do nich przede wszystkim: łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
planowanie własnej pracy i pracy w zespole, zarządzanie zespołem, twórcze reagowa
nie na nieprzewidziane sytuacje (Kanios 2010, s. 67). Poza zdobyciem wymienionych
umiejętności wolontariat może stać się „sposobem życia, wynikającym z przyjęcia
określonych wartości, z których dar z siebie i pomoc bliźniemu stają się miarą czło
wieczeństwa” (Chrapek 2001, s. 2).
Należy także podkreślić, że: „Wolontariat jest formą edukacji i kształcenia.
Wolontariusz w swojej aktywności na rzecz pomocy innym uczy się poprzez działanie
i jest w trakcie procesu nieustannego stawania się, bycia w drodze do osiągania pełni
człowieczeństwa” (Roguska, 2010, s. 45).

Założenia metodologiczne badań własnych
Przeprowadzone badania miały charakter eksploracyjny, a ich celem był opis znaczenia,
jakie respondenci nadają własnemu uczestnictwu w wolontariacie. Przedmiotem analiz
były opinie respondentów na temat znaczenia, jakie miał dla nich udział w wolontariacie.
Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich miał charakter ilościowy
(metoda sondażu, technika ankiety), drugi etap miał charakter jakościowy (metoda
studium indywidualnego przypadku, technika – wywiad narracyjny). Na doniosłe
znaczenie zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych w pedagogice wskazuje coraz
większa liczba badaczy. W miejsce poszukiwania braków i niedoskonałości obu metod
współcześnie coraz częściej przypisuje się im charakter komplementarny. Jak zauważa
Mieczysław Łobocki (2003 s. 17), istnieją obszary poznania naukowego, które mogą
zostać rozpoznane wyłącznie metodami ilościowymi lub jakościowymi, a także takie,
które poddają się zarówno ilościowemu, jak i jakościowemu podejściu badawczemu.
W przypadku analizy zagadnienia, jakim jest znaczenie udziału w wolontariacie, istot
ne było zebranie opinii szerszego grona respondentów, a w dalszym etapie uzyskanie
pogłębionych informacji, opowiedzianych w bezpośrednim spotkaniu.
W pierwszym etapie badań wzięło udział 76 studentów – wolontariuszy kierunku
pedagogika Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do badań zostali zaproszeni studenci
III roku studiów stacjonarnych, którzy mieli już czas i możliwość skorzystania z oferty
działań wolontariackich, jakie między innymi oferuje rodzima uczelnia. Respondentami
były osoby w wieku 22-24 lata, 69 kobiet i 7 mężczyzn. Badani studenci zadeklarowali,
że są wolontariuszami w różnego typu instytucjach, organizacjach lub stowarzyszeniach.
Wymienili przede wszystkim takie placówki, jak: świetlice szkolne, socjoterapeutyczne,
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środowiskowe, pogotowia rodzinne, domy pomocy społecznej, domy dziecka, porad
nie psychologiczno-pedagogiczne, zakłady karne, organizacje przykościelne, służby
medyczne, stowarzyszenia rozwoju wsi.
W badaniu ankietowym respondenci zostali poproszeni o wskazanie najistotniej
szego znaczenia, jakie ma dla nich udział w wolontariacie. Było to pytanie otwarte,
dzięki czemu badani studenci mogli w sposób swobodny, nieograniczony zestawem
odpowiedzi, opisać znaczenie omawianej formy aktywności.
Uzyskany materiał empiryczny pozwolił na wyodrębnienie czterech kategorii zna
czeniowych wolontariatu:
1. Wolontariat jako naturalny aspekt funkcjonowania społecznego.
2. Wolontariat jako droga do rozwoju własnej osoby.
3. Wolontariat jako forma przezwyciężania trudnych doświadczeń życiowych.
4. Wolontariat jako sposób na odnalezienie drogi zawodowej.
Wyodrębnienie kategorii znaczeń wolontariatu stało się podstawą do przeprowadze
nia drugiej części badań, opartych na metodzie analizy indywidualnych przypadków.
Do zebrania informacji na temat biografii studentów-wolontariuszy posłużył wywiad
narracyjny. Taki wywiad dostarcza danych, które trudno jest pozyskać w inny sposób.
Według Krzysztofa Konarzewskiego (2000, s. 122), tak zebrane informacje są żywsze,
pełniejsze i mniej ocenzurowane, ponieważ narracja wciąga. Badany chce doprowadzić
opowieść do końca i zadbać, by miała sens. Dlatego może ujawnić niewygodne dla
siebie, ale ważne dla całej narracji informacje, szczegóły, które w innych warunkach
raczej by przemilczał. W wywiadzie wzięli udział studenci, którzy wcześniej wyrazili
zgodę na uczestniczenie w drugiej części badań, podając w kwestionariuszu ankiety
kod umożliwiający ponowne dotarcie do respondenta. Druga część badań została
przeprowadzona w gronie 12 osób (po trzech reprezentantów każdej kategorii zna
czeniowej wolontariatu).

Wyniki badań
1. Wolontariat jako naturalny aspekt funkcjonowania społecznego
W grupie badanych aż 48,7% (37 osób) to studenci, dla których wolontariat jest natu
ralnym elementem funkcjonowania społecznego. Wzorce zachowań prospołecznych
zostały im przekazane przede wszystkim przez bliskie osoby. Respondenci wskazują
głównie rodziców, rodzeństwo i przyjaciół. Taka obserwacja jest zgodna z wynikami
badań dotyczącymi wpływu aktywności wolontariackiej rodziców i przyjaciół na
zaangażowanie młodzieży w wolontariat (Goethem, Hoof, Aken, Orobio de Castro,
Raaijmakers 2014, s. 5).
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Z wypowiedzi studentów wynika, że pomaganie drugiemu człowiekowi, stawianie
go w centrum zainteresowań nie tylko w formie zorganizowanego wolontariatu, ale
także w codziennych sytuacjach zostało przez nich zinternalizowane jako jedna z norm
funkcjonowania społecznego. Dla przykładu podaję fragmenty wypowiedzi responden
tów uzyskane na drodze sondażu diagnostycznego: „Moi rodzice chyba nigdy nikomu
nie odmówili pomocy. Tacy po prostu są”; „Zainteresowania drugim człowiekiem, tym
słabszym, wymagającym wsparcia nauczyli mnie rodzice i starsze rodzeństwo. Poza
pomaganiem osobom z rodziny też brali udział w akcjach charytatywnych”; „Pomaganie
to dla mnie norma. Miałam cudowną babcię, która z taką miłością patrzyła na ludzi
i im pomagała, że chyba od niej zaraziłam się tym”; „To dzięki tacie patrzę na każdego
człowieka, który potrzebuje pomocy bez uprzedzeń. Teraz sobie uświadamiam, że
nauczył mnie otwartości i tolerancji w taki naturalny sposób”. Można przypuszczać,
że w gronie respondentów znajdą się działacze permanentni, którzy taką aktywność
wpiszą na stałe w swoją drogę życiową. W tej grupie badanych studentów wolontariat
ma przede wszystkim znaczenie społeczne, jest realizacją powszechnie uznanych war
tości, takich jak dobro, miłość, bezinteresowność, tolerancja – „Wolontariat daje mi
chwile zatrzymania, pozwala na szersze spojrzenie na świat, w którym gubi się wartość
drugiego człowieka”; „Pomagając innym, mam poczucie, że robię coś dobrego, daję
coś światu, co ma wartość”; „Dla mnie wolontariat to naprawianie świata. Najprostszy,
dostępny sposób czynienia dobra”. Respondenci swojego zaangażowania w wolontariat
nie odnoszą bezpośrednio do realizacji indywidualnych potrzeb. Jeżeli nawet czerpią
osobiste korzyści, to nie zostały one wyeksponowane jako najistotniejsze znaczenie
wolontariatu.
Przedstawiony poniżej opis indywidualnego przypadku ma na celu zilustrowanie
omawianej kategorii w sposób pogłębiony i pełniejszy niż odpowiedzi uzyskane na
drodze sondażu diagnostycznego.
Przypadek Karoliny
Karolina wychowywała się w rodzinie pełnej, w atmosferze miłości, akceptacji, zro
zumienia i szacunku. Zarówno z mamą, jak i z tatą ma bardzo dobre relacje, czuje się
przez nich kochana i rozumiana. Dwie starsze siostry są jej najlepszymi przyjaciółkami,
lubi spędzać z nimi czas i rozmawiać o swoich wątpliwościach, problemach i marze
niach. Karolina jest dumna ze swojej rodziny. Szczególnie ważna jest dla niej atmosfera
miłości, szczerości, pełnego zaufania i tego, że „można w relacji z bliskimi być sobą,
nie trzeba nikogo udawać”.
Badana zwraca uwagę na to, że w jej rodzinie „każdy biegnie komuś z pomocą”.
Bezinteresowna pomoc zarówno członkom rodziny, jak i osobom niespokrewnionym
jest naturalnym sposobem zachowania w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje wsparcia. Badana
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studentka nauczyła się takiego podejścia do niesienia pomocy właśnie w rodzinie i to
już od najmłodszych lat. Taki wzorzec zachowania przeniosła na swoje życie i podej
mowaną aktywność. W szkole średniej angażowała się w wolontariat, jednak nie była
to systematyczna aktywność, lecz różnego rodzaju akcje, na przykład zbieranie zabawek
dla chorych dzieci, zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum. Podczas studiów wolontariat
stał się dla badanej studentki jednym z podstawowych elementów aktywności pozady
daktycznej. Karolina nie wyobraża sobie rozwoju zawodowego bez dodatkowej pracy
z dziećmi w formie wolontariatu. Od początku studiów jest wolontariuszką w świetlicy
socjoterapeutycznej. Uważa, że doświadczenie, które tam zdobywa, uzupełnia wiedzę
teoretyczną. Jednak najważniejszym aspektem wolontariatu jest „poczucie spełnienia,
poczucie, że może pomóc dzieciom, które nie miały tak szczęśliwej rodziny, jaką ma
ona. Dawanie siebie innym jest po prostu piękne i wartościowe”.
Badana studentka opisuje siebie także jako osobę żywiołową, pełną energii, mającą
różnorodne zainteresowania. Lubi tańczyć, pływać, fotografować, ale jej największą
pasją jest praca z dziećmi. Czuje, że wybrany zawód jest jej powołaniem. Karolina ma
w sobie mało lęku, nie boi się zmian i wyzwań, jakie przynosi codzienność. Swoje ży
cie opiera na silnie uwewnętrznionych wartościach. Bardzo istotna jest dla niej wiara
i przynależność do grupy wyznaniowej i narodowej.
2. Wolontariat jako droga do rozwoju własnej osoby
Dla 23,7% (18 osób) badanych wolontariat ma przede wszystkim znaczenie autokre
acyjne, gdyż wiąże się z rozwojem własnej osoby, pracą nad sobą, dążeniem do zmian
lub doskonaleniem. „Praca nad sobą to zdolność, a jednocześnie dążenie człowieka
do działania, którego celem jest kształtowanie w sobie pożądanych dyspozycji zgodnie
z przyjętym ideałem własnej osoby. […] Jest więc ta praca świadomym kształtowaniem
siebie, ale zarazem jest zawsze przekraczaniem siebie. Świadomy własnego systemu
wartości, zorientowany na realizację umiłowanej idei wolontariusz będzie dążył do
tego, aby stać się tym, kim może i powinien być. Wówczas praca nad sobą stanie się
niezmiennym motywem jego działania, przez co samo to działanie nabierze niepowta
rzalnego charakteru osobotwórczego” (Sowiński 2005, s. 102). Uczestnictwo w gru
pach wolontariackich niesie ze sobą doświadczenia korekcyjne dotyczące własnego
„ja”, a także doświadczenia sprzyjające budowaniu obrazu własnej osoby. Wolontariat
pomaga w lepszym poznaniu siebie, odkrywaniu i docenianiu swoich mocnych stron
oraz uczeniu wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych (Górecki 2013,
s. 226-227). Badani studenci opisują własne doświadczenia w badaniu ankietowym
w następujący sposób: „Rozpoczynając wolontariat, nie przypuszczałam, że to będzie
przede wszystkim praca nad sobą. Nadal jestem wolontariuszką, więc nadal uczę się

198

Elżbieta Turska

konsekwencji i odpowiedzialności. Jest drugi człowiek, który na mnie czeka i nie mogę
samej siebie usprawiedliwiać jakąkolwiek wymówką. Zbieram się i idę, ponieważ się
zobowiązałam”; „Wolontariat dodał mi wiary w siebie. Jestem pilną studentką i nie mam
problemu z zaliczaniem teorii. Jednak spotkanie z trudną rzeczywistością i radzenie
sobie z wieloma problemami, na które napotykam w pracy wolontariackiej, dodały
mi skrzydeł”; „Dzięki wolontariatowi odkryłam w sobie ogromne pokłady cierpli
wości i życzliwości, jaką mam dla dzieci. Im dłużej spotykam się z nimi, tym łatwiej
przychodzi mi cierpliwe tłumaczenie i słuchanie wyjaśnień, szczególnie w sytuacjach
konfliktowych”; „Dla mnie wolontariat to szkoła radzenia sobie z porażkami. Nauczył
mnie wytrwałości, nie poddawania się. Jeśli chcę być pedagogiem, to muszę to umieć”.
Dla części respondentów doskonalenie własnej osoby zarówno w indywidualnym inte
resie, jak i dla dobra podopiecznych jest najistotniejszym znaczeniem, jakie przypisują
wolontariatowi.
Nieco obszerniejszą ilustrację omawianej kategorii wolontariatu stanowi przedsta
wiony poniżej opis indywidualnego przypadku.
Przypadek Pauliny
Paulina wychowywała się w rodzinie pełnej, w atmosferze, którą określa jako umiarko
wanie ciepłą. Zarówno z mamą, jak i z tatą ma dosyć dobre relacje. Jednak najbliższy
kontakt ma ze swoim starszym bratem. On jest jej głównym źródłem wsparcia, świetnie
się rozumieją i bardzo chętnie spędzają ze sobą czas.
Paulina nie doświadczyła w swoim życiu szczególnie trudnych sytuacji, jednak
jest osobą skrytą, zamkniętą w sobie. Ma wąskie grono znajomych, z którymi utrzy
muje kontakt i niechętnie nawiązuje nowe znajomości. Najbardziej lubi spędzać czas
w domu, oglądając filmy lub czytając książki. Paulina przede wszystkim ceni sobie
poczucie bezpieczeństwa, nie lubi wyzwań i nowych sytuacji. Porażki wpływają na
nią deprecjonująco, przestaje wierzyć w siebie i najchętniej zamknęłaby się w domu
i z niego nie wychodziła.
Na wszystkich szczeblach edukacji Paulina radziła sobie bez większych problemów.
Dzięki dużej obowiązkowości starała się wykonywać wszystkie zadania. Osiągała
przeciętne wyniki w nauce, a jej największym problemem była mała aktywność poza
lekcyjna. Na drugim roku studiów pedagogicznych koleżanka namówiła respondentkę
do udziału w wolontariacie na rzecz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej. Badana
studentka uważa, że dzięki wolontariatowi bardzo angażuje się w pracę pedagogiczną,
coraz bardziej przejmuje się losami swoich podopiecznych. Zyskuje coraz większą
świadomość, jak ważny jest profesjonalizm w pracy z drugim człowiekiem. Zdaniem
Pauliny wolontariat pomógł jej w pracy nad sobą, w przezwyciężaniu własnych ogra
niczeń. Cieszy się, że pomimo swojej skrytości i lękliwości spróbowała takiej formy
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aktywności. Dzięki wolontariatowi obudziła w sobie energię do działania i przekonanie,
że ona też może coś dać innym od siebie. Zrozumiała, jak ważne jest stawianie sobie
wyzwań, dążenie do realizacji postawionych celów, jak dużo daje jej samodyscyplina
i wytrwałość. Badana studentka czuje, że musi pracować nad sobą, bo tylko wtedy
będzie mogła skutecznie pomagać innym. Dla Pauliny zmiana osobowości ma służyć
zarówno jej samej, jak i podopiecznym, którzy odczują pozytywne skutki podjętego
przez nią wysiłku.
3. Wolontariat jako forma przezwyciężania trudnych doświadczeń życiowych
W gronie badanych studentów znalazło się 11 osób (14,5%), dla których wolontariat ma
znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do ich osobistych przeżyć. Są to responden
ci, którzy doświadczyli trudnych sytuacji życiowych, w opinii niektórych osób wręcz
traumatycznych. W subiektywnej ocenie badanych wolontariat stał się sposobem na
przezwyciężenie bolesnych doświadczeń, co obrazują przykładowe wypowiedzi respon
dentów uzyskane w badaniu ankietowym: „Wolontariat otworzył mi oczy na innych
ludzi. Wcześniej wpatrzona byłam w siebie i swój ból. Teraz widzę szerzej”; „Widząc,
jak wiele bezbronnych, niewinnych dzieci cierpi z powodu braku normalnego domu,
pełnego ciepła i miłości, nie skupiam się tak bardzo na stracie, jakiej doświadczyłam
(chodzi o śmierć taty). Myślę, że wolontariat uratował mnie od popadnięcia w rozpacz,
a może nawet uchronił mnie przed depresją”; „Jestem wychowankiem domu dziecka
i oczywiście moje nastawienie do świata było bardzo roszczeniowe. Za to co dał mi
los chciałem wynagrodzenia. Wolontariat pomógł mi porzucić taką postawę, bo ludzi,
których życie nie jest usłane różami, jest naprawdę dużo. Dzięki swojemu doświadczeniu
mogę im pomóc i robię to chętnie, zamiast użalać się nad sobą”.
Jak zauważa Andrzej Sowiński (2005, s. 99): „[…] idea, w którą jednostka angażuje
się emocjonalnie i moralnie, spełnia ważną funkcję porządkującą życie psychiczne
i integrującą aktywność życiową. Nie jest to bez znaczenia dla indywidualnego rozwoju
człowieka, zwłaszcza młodego, dla którego praca w wolontariacie stanowi swoistą przy
godę bogatą w nowe przeżycia i doświadczenia”. Dla tej grupy respondentów kontakt
z ludźmi doświadczającymi trudnych sytuacji egzystencjalnych, „wejście” w historie ich
życia, uświadomienie sobie zawiłości ludzkich losów stało się czynnikiem wyzwalającym
energię do działania. Zgodnie z hipotezą redukcji negatywnego stanu emocjonalnego
„pomaganie ma znaczenie nagradzające »sprawia, że angażując się w nie, czujemy się
dobrze«, może ono być metodą walki z chandrą […] ludzie pomagając komuś, pra
gną pomóc samym sobie – pozbyć się własnego smutku i przygnębienia” (Aronson,
Wilson, Akert 1997, s. 474). W opinii części respondentów, takie właśnie znaczenie
ma dla nich wolontariat.
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Dla pełniejszego zobrazowania omawianej kategorii wolontariatu poniżej zostanie
przedstawiony opis indywidualnego przypadku.
Przypadek Moniki
Monika wychowywała się w rodzinie rozbitej przez rozwód. Relacje z mamą opisuje
jako bardzo dobre, czuje się przez nią kochana i rozumiana. Rodzice rozstali się, gdy
była dzieckiem, miała pięć lat. Przez kilka lat utrzymywała kontakt z tatą, ale te relacje
były coraz rzadsze i więź z tatą słabła. Od kiedy tata pracuje za granicą, nie widują się,
czasami tylko rozmawiają przez telefon. Wychowywanie się „bez ojca” jest dla Moniki
bardzo trudnym doświadczeniem. Zawsze z zazdrością przyglądała się rodzinom swoich
koleżanek. Obserwowała ich relacje z ojcami i czuła, że ona jest kimś gorszym, kimś,
kto nie zasłużył na miłość taty, skoro opuścił on nie tylko mamę, ale i ją. Do dziś czuje
żal i pustkę po jego odejściu. Pewną rekompensatą za brak pełnej rodziny są bardzo
dobre relacje nie tylko z mamą, ale także z babcią, dziadkiem i bratem. Wspólnie spę
dzany czas wypełniony jest autentyczną radością, poczuciem zrozumienia i bliskości.
Monika uważa, że to właśnie brak dobrego kontaktu z tatą, brak jego miłości jest
główną przyczyną jej niskiej samooceny. Próbuje sobie z tym poradzić, jednak cały czas
czuje, że czegoś jej brakuje, że nie jest w pełni wartościowym człowiekiem. Respondentka
ma świadomość, że musi podjąć trudną pracę nad sobą, aby móc w przyszłości pomagać
innym. Sukcesy w pracy z podopiecznymi dają Monice przekonanie, że powinna pra
cować jako pedagog. Natomiast niepowodzenia odbierają jej energię i zapał do pracy,
natychmiast traci przekonanie, że powinna wykonywać ten zawód.
Badana studentka podjęła się już od pierwszego roku studiów pracy jako wolonta
riuszka. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością oraz z dziećmi ze świetlicy socjotera
peutycznej. Monika sama stwierdza, że przez wolontariat pomaga innym, potrzebującym
wsparcia, ale też pomaga samej sobie. Widząc osoby „skrzywdzone przez los”, potrafi
im współczuć, z cierpliwością i zrozumieniem słuchać ich problemów. Widząc, jak
wiele osób doświadcza bólu i cierpienia, nie czuje się osamotniona. Pomagając innym,
czuje, że jest dobrym i wartościowym człowiekiem. Wolontariat wzmacnia bardzo słabe
poczucie własnej wartości respondentki, przez co pomagając innym, leczy samą siebie.
4. Wolontariat jako sposób na odnalezienie drogi zawodowej
Dla części badanych studentów (10 osób – 13,2%) wybór studiów pedagogicznych nie
był podyktowany ich zainteresowaniami, czy też chęcią pracy pedagogicznej. Wybrali
oni drogę kształcenia przez przypadek, jednocześnie przedłużając sobie czas podjęcia
decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej. Jak zauważa jedna z badanych studentek:
„Po liceum zupełnie nie wiedziałam, co mam w życiu robić. Tak trochę błąkałam się.
Zaczęłam dwa kierunki studiów, które po pierwszym semestrze porzuciłam. Dopiero

Znaczenie wolontariatu w opiniach studentów pedagogiki

201

na pedagogice zaczęłam powoli odkrywać, jaka praca ma dla mnie sens. Właściwie to
udział w wolontariacie pokazał mi, że mogę robić coś pożytecznego i sensownego”. Inni
respondenci stwierdzają: „Koleżanka namówiła mnie do wolontariatu w jednej ze świetlic
socjoterapeutycznych. Na początku myślałam, że to strata czasu. Jednak po pewnym
czasie bardzo polubiłam tę pracę. Myślę, że to dzięki wolontariatowi przekonałam się,
co chcę robić w przyszłości”; „Wolontariat przede wszystkim pokazał mi, że mogę mieć
realny wpływ na czyjeś życie, mając wiedzę i umiejętności, mogę skutecznie pomagać.
Dzięki działaniu i zaangażowaniu zrozumiałam, po co przyszłam na te studia”. Udział
w wolontariacie pozwolił respondentom na stopniowe odkrywanie swojego powołania
do działań pedagogicznych. Zaangażowanie w pracę z drugim człowiekiem, pogłębianie
wrażliwości na cudzą krzywdę, poczucie, jak ważne jest umiejętne udzielanie wsparcia,
budowało w respondentach przekonanie, że przypadkiem wybrane studia to droga za
wodowa, którą chcą kontynuować. W opinii badanych studentów to przede wszystkim
dzięki wolontariatowi odkryli pasję pomagania innym ludziom i zdecydowali się na
wybór profesji, która daje im wiele radości i spełnienia.
Przedstawiony poniżej opis indywidualnego przypadku ma na celu zilustrowanie
omawianej kategorii w sposób pogłębiony i pełniejszy niż odpowiedzi uzyskane na
drodze sondażu diagnostycznego.
Przypadek Rafała
Rafał wychowywał się w rodzinie pełnej. Relacje zarówno z mamą, jak i z tatą opisuje
jako pełne ciepła, zrozumienia, akceptacji. Czuje się kochany przez rodziców i wie,
że jest dla nich kimś ważnym. Rodzina daje mu ogromne poczucie bezpieczeństwa,
spokoju, wyciszenia. Uwielbia spędzać czas nie tylko z rodzicami i młodszym bratem,
ale też z babciami, dziadkiem i wujostwem. Wspólne prace, wędkowanie, grillowanie
to niezapomniane chwile, które utrwalają istniejące już więzi. Spokojne życie rodzin
ne zostało gwałtownie przerwane przez wypadek samochodowy taty. Na szczęście
tata, choć był w ciężkim stanie, wrócił do zdrowia. Jednak dla badanego studenta ta
sytuacja była „momentem zwrotnym w życiu”. Rafał zmienił sposób myślenia o życiu
i szybko wydoroślał. Zrozumiał, że ważne jest świadome i dobre wykorzystanie czasu.
To doświadczenie „otarcia się o śmierć” bliskiej osoby sprawiło, że respondent zain
teresował się ratownictwem medycznym. Po wielu szkoleniach został ratownikiem
WOPR-u. Poza tym Rafał ma wiele zainteresowań – lubi grać na gitarze, wędkować,
chodzić po górach. Jego pasją jest także modelarstwo, pływanie i muzyka. Rafał jest
osobą, dla której w ogólnej orientacji życiowej bardzo ważna jest wiara w Boga. Także
identyfikacja z własnym narodem to istotny aspekt jego społecznego funkcjonowania.
Po ukończeniu szkoły średniej badany student chciał studiować budownictwo, jednak
nie dostał się na ten kierunek. Po namowie koleżanki rozpoczął studia pedagogiczne,
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ale zrobił to bez przekonania – tylko po to, „żeby spróbować, zobaczyć i pewnie po roku
zrezygnować”. Ku zaskoczeniu samego siebie i bliskich właśnie te studia dały Rafałowi
poczucie spełnienia i satysfakcji. Podczas studiów respondent rozpoczął pracę jako
wolontariusz z dziećmi z domu dziecka. Wolontariat nauczył go dużej samodyscypliny
i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Systematyczne spotkania z dziećmi, które od
wczesnych lat doświadczyły wielu trosk, bólu i niezawinionych cierpień, pogłębiły jego
wrażliwość na drugiego człowieka, rozwinęły empatię i dały poczucie, że taka właśnie
praca ma sens, bo realnie można wpłynąć na czyjeś życie. Jak zauważa: „wolontariat
otworzył mi serce, żebym mógł współczuć, i otworzył oczy, żebym mógł dostrzegać
problemy innych ludzi”. Zdaniem respondenta, same studia i praktyki to stanowczo za
mało. Wolontariat pozwala na dłuższą i systematyczną pracę z podopiecznymi, dzięki
czemu można znacznie głębiej i bardziej wnikliwie poznać ich problemy i szukać roz
wiązania. Rafał jest pewny, że to właśnie dzięki wolontariatowi odkrył swoje powołanie.

Podsumowanie
Badana młodzież akademicka wyraziła swoją opinię na temat znaczenia, jakie przypisuje
doświadczeniom zdobytym w wolontariacie i na tej podstawie zostały wyodrębnione
cztery kategorie. Dwie z tych kategorii wskazują na indywidualne korzyści, które czerpie
wolontariusz z podjętej działalności. Dotyczy to osób, które pomagając innym, pomagają
sobie poprzez redukcję negatywnych stanów emocjonalnych, a także studentów, którzy
poprzez wolontariat zaangażowali się w pomaganie innym i dzięki temu odkryli swoją
pasję oraz odnaleźli drogę zawodową. Natomiast dwie pozostałe kategorie akcentują
społeczny wymiar wolontariatu i zostały one wskazane jako najistotniejsze znaczenie
udziału w wolontariacie przez zdecydowaną większość badanych studentów (72,8%).
Dla blisko połowy respondentów wolontariat jest realizacją powszechnie uznanych
wartości. Dla pozostałej części badanych osób (23,7%) aktywność w formie wolonta
riatu stała się drogą samorozwoju, pracy nad sobą, która ma służyć zarówno im jako
jednostkom, jak i ich podopiecznym.
Nie ulega wątpliwości, że wolontariat buduje i wzmacnia zarówno osobiste zasoby
jednostki, jak i kapitał społeczny. Człowiek zaangażowany w działania wolontariackie
wzbogaca swoją wiedzę, podnosi umiejętności, kompetencje, swój poziom energii
i poprawia kondycję psychofizyczną (Wilson 2000, s. 215-240; Youniss, Yates 1999,
s. 361-376). Aktywność jednostki dla innych zwiększa także dotychczasowe zasoby
kapitału społecznego i prowadzi do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to
jednak proces długotrwały i wymaga wysokiego poziomu altruizmu, wrażliwości
społecznej, a także odpowiedzialności za jednostki słabsze, wymagające wsparcia
i bezinteresownej pomocy. Niezbędna jest do tego edukacja służąca stopniowemu
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zwiększaniu świadomości społecznej (Dobrowolska 2010, s. 60-61; Hustinx, Cnaan,
Handy 2010, s. 8-14, 26; Górecki 2013, s. 224-237).
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abstract: The author presents conflict in the structural and processual dimension as a possible situ
ation of learning and characterises a model in which conflicts can be dealt with. The model presented
includes specific elements of working with conflict, which come into being in interpersonal processes.
The elements of the structure of conflict analyzed in the paper play a crucial role in direct relations
between the participants of conflict. Behaviors, reactions and the selection of the way of dealing with
conflict is dependent on key structural categories such as: the object, the sides of conflict, resources
needed, the surrounding as well as the conditions. These categories determine the realisation of the
process of dealing with a given conflict situation and impose direct reactions to changing conditions.
The reflection of the participants on themselves, their opponents and the whole conflict situation is
an occasion for learning.
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abstrakt: Autorka przedstawia konflikt w wymiarze strukturalnym i procesualnym jako możliwą
sytuację uczenia się. Proponuje radzenie sobie z konfliktem według modelu. Zaprezentowany model
zawiera określone elementy pracy z konfliktem, które ujawniają się w procesie interpersonalnym.
Analizowane elementy struktury konfliktu pracują w bezpośrednich relacjach między uczestnikami
konfliktu. Zachowania, reakcje i wybór drogi postępowania w konflikcie są zależne od kluczowych
kategorii strukturalnych, takich jak: przedmiot, strony konfliktu, potrzebne zasoby i otoczenie oraz
warunki. Te kategorie decydują o realizacji procesu radzenia sobie z sytuacją konfliktową i wymuszają
bezpośrednie reagowanie na zmieniające się warunki. Refleksja uczestników nad sobą, przeciwnikami
oraz sytuacją konfliktową stanowi okazję do uczenia się.
Słowa kluczowe: konflikt, kompetencje społeczne, relacje interpersonalne, rozwiązanie konfliktu,
uczenie się.

Conflicts are social situations that should be perceived multidimensionally. The aim
of this article is to point to a specific model of dealing with conflicts which takes into
consideration the aforementioned multidimensionality. The model outlined here had
both a structural and processual character. It is both indispensable as well as interesting
to analyse key elements of the structure that emerges while dealing with a given conflict
as they necessitate specific reactions and decisions of the participants.
* Katarzyna Wajszczyk, PhD – University of Gdansk, Social Sciences Faculty, Institute of Peda
gogy, katarzyna.wajszczyk@ug.edu.pl; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7682-336X.
** The model of dealing with conflicts has been developed by the author in: D. Borecka-Biernat,
K. Wajszczyk, K. Walęcka-Matyja (2019), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – wybrane problemy,
Wydawnictwo Difin, Warszawa.
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Learning combines three dimensions: cognitive, emotional, and social. In the
first one, the essential issues include the practical and theoretical resources that are
acquired in the cognitive process (Illeris 2006, p. 24). The emotional dimension relates
to the emotions, feelings, attitudes and motivations as to the elements mobilising one
to learn as well as the conditions, “on which the learning has influence and which can
be structured by them1” (Illeris 2006, p. 25). All these dimensions can be analysed
separately but in fact they are rather important components of the overall situation,
which comes into being in conflicts.
The author’s many-year experience connected with dealing with conflict resulted
in a wide and perhaps thorough tool that can serve as an example for anyone who ap
proaches a conflict situation with the aim of coping with it. The need to create such
a tool originated in the opinion formulated by the author, as well as the participants
of her workshop, that the ad hoc conflict approach makes it impossible to deal with
conflict effectively. Without deeper analysis many aspects of conflict remain invisible –
for example: underlying norms and values, all important issues that become the object
of conflicts, the influence of power and the attitude towards power. The lack of deeper
analysis is also the lack of reflection on the resources which we have and with which
we can try solutions, as well as those which we do not have and without which we are
not able to deal with a given conflict situation.
This tool evolved – from simple analysis (from so called: shortened version) in
cluding: the object, the interests of conflict parties and possible solutions. In the case
of quick action (for example in a crisis situation) the shortened version is sufficient.
However, in a situation when there is no time pressure and when no one is satisfied
with the elimination or ‘symptom curing’ the thorough tool is much more helpful
since it incorporates both the processual element as well as the structural one in the
conflict analysis.
Dealing with conflict is a complex process, where many aspects depend on what
had happened before and during the conflict as well as at the time of the attempts to
solve it. The approach to the very conflict and its solution depend on the acceptance
of its processual and/or structural character. The first one requires paying attention to
the events during the conflict. During analysis it is necessary to observe how consecu
tive episodes affect each other. This makes it possible to treat conflict as a complex and
temporarily changeable phenomenon. At the same time “conflict can be treated as the
contrary interests or antagonisms between people have objective nature” (Balawajder
1992, p. 26). In structural approach the attention is focused on the circumstances of
the conflict, on the base of each conflictual situation.
1

All the quotes in the text are the author’s translations from Polish.
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It is particularly important to analyse what factors have an influence on the be
haviours in a given conflict. Such analysis takes into consideration “the subjectivity of
conflict stresses that the awareness of the people involved in a conflict of the existing
contradictions, the negative perception of the social situation or the threat to one’s
important values is a necessary condition of the conflicts existence” (Balawajder 1992,
pp. 26-27). These two options do not exclude themselves. Actually, it is valuable to ana
lyse conflicts from both perspectives and such an approach is beneficial to the resolu
tion process, which is going to be clear after the model of analysis has been presented.

Conflict analysis according to the thorough model
1. The sides of conflict
2. The object of conflict and its main issues
3. Values, norms and assumptions
4. Environment – setting – conditions
5. Participation of other people in the process of dealing with conflict
6. The third side of conflict
7. The ways of dealing with conflict
8. Necessary resources
9. The choice of the resolution method
10. If is not successful…
11. Findings for the participants
The elements listed above refer both to the institutional conditions, which are largely
the elements of the structural dimension of conflict, as well as to the interaction condi
tions which are connected with the processual dimension.

The sides of conflict
First, it is necessary to define parallelly the sides of conflict with their interests. It is of
utmost importance to identify all the persons involved in the conflict. Sometimes these
are not only the sides that are obvious (i.e. being in direct contradiction). Sometimes
somebody is mistakenly defined as a side in conflict. This may be connected with rep
resenting someone’s interests by representatives, advisors or assistants. In such cases
it is vital to get to know the relations between people. For example, in school conflicts
these are usually the adults (parents, teachers, psychologists, pedagogues or principals)
who become, together with students, one of the sides of a conflict representing children
(Wajszczyk 2018).
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Issues, interests, needs, aims and the object of conflict
The next step is to define the interests of the sides; this is particularly important as
sometimes the real aim, needs or interests are not transparent. For various reasons they
are hidden (purposefully or unconsciously). It is beneficial to know, where the sides
are heading and what they would like to achieve in the process of conflict resolution.
Sometimes we can talk about multiple objects of conflict. In such cases the sides make
atempts to meet various needs or satisfy many interests. Here it is necessary to define
which aims/needs/interests are essential since such situations interfere with finding
constructive solutions to a given case.

Values, norms and assumptions
From one side conflicts may relate to values which can be the subject of an argument.
In such cases dealing with conflict most often includes fighting. Values and assumptions
may also become clear in conflicts. For example, for an employee, subjecting themselves
to their principal, their job, which they do not want to lose, might be an important
value no matter if this job is satisfactory or not. Some other norms might also become
“visible” – for example, the ones connected with hierarchy or the mechanisms of insti
tutional functioning. According to the rules of institutional functioning presented by
the author in other publications, the efficiency of creating so called “institutional men”
becomes apparent in people’s actions and thus the institution is authorised (Borecka
‑Biernat 2019; Wajszczyk and Walęcka-Matyja 2019). The mechanisms functioning in
a given institution are clear when we analyse the decisions made during the attempts
to solve a conflict.
The sources of assumptions are experiences from previous, similar situations. They
may lead to the formation of an assumption according to which it is not worth fighting
or asking for help since these do not bring positive consequences. The very approach
to conflict – treating it as a phenomenon that “destroys” order and brings only negative
emotions – is a type of undesirable assumption. They also become clear in the opinion
that only a specialist or somebody in charge can generate a solution.

Environment – setting – conditions
It is vital in which environment a conflict takes place, what features characterise it and
what kind of rules are applicable to it. Another question is whether or not this space
is somehow divided, dependant on specific people and/or regulations. Being aware
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of these factors is essential in order to choose a convenient place for working with
a given conflict.
In the structural aspect, community, in which the conflict takes place, must also be
taken into consideration. The relations that exist before the conflict can be “a base”
for the decisions made by the participants of the conflict and, in this sense, they
can be either a departure point or an important aim to achieve in the conflict. The
relations have processual meaning. The links joining people in a relation before a con
tradiction appears come into being on every stage of working with conflict. Making
the participants aware that the links had been something important for them may
encourage them to take actions oriented at reaching compromise and maintaining
good relations. However, if the relations had not been of significant importance, the
participants are more likely to be oriented to meet their own needs.
In this aspect the relations with power agents play a very important role too. The key
questions are how relations of supremacy and subjectivity look, how does the power
agency function, what “code of dealing with power” functions in a particular community.
In many situations specific relations with power, characteristic for a given community,
generate escapism and servitude. The relations of supremacy and subjectivity based
on power and authority, additionally enhanced by the memories from similar occur
rences from the past and/or generationally transferred fear of power, discourage from
constructively dealing with conflict. They also prevent such dealing with conflict that
would ensure the realisation of the subjective side’s interests since they are oriented at
the aim of those who possess a stronger position.

Participation of other people in the process of dealing with conflict
Who, apart from the obvious and essential sides of conflict, takes part in its resolution?
The answer to such a question plays an important role since it is necessary to balance
inequality between the participants and the power agents. In the case of children, these
are obviously the adults whose presence creates this lack of balance. Quite often, children
search for support from their parents and less often they turn to teachers, psychologists
and pedagogues. This reluctance is also based on their memories and the internalised
norms of institutional functioning. It is important to define whether the side of conflict
is one person, or whether they represent some group interest, because the outcome of
such a reflection may play an important role – particularly in the analysis and prepara
tory actions aiming to solve the conflict. In the case of group interest, it is necessary to
establish the aim the whole group is heading for, decide who is going to represent the
group and give this person unconditional trust.
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The third – party of conflict
Here appears the figure of the mediator or negotiator. Jadwiga Królikowska points
to the third side of conflict, which plays this role (Królikowska 1993). This person
integrates the conflict and takes part in solving it. The third side of conflict tends to
be omitted in the analysis of conflict, but this figure may turn out to be the éminence
grise of the conflict process, actually making decisions about the time of its duration,
style or strength.
The third side usually knows a lot about the subject and the sides of the conflict
and has got past experience related to conflict resolution. They may be considered as
trustworthy by both sides involved in the conflict and therefore can be asked or ap
pointed to be a neutral coordinator or mediator. Neutrality, experience and knowledge
are the three characteristic features of the third side.
Usually the third side of conflict has got sincere motives. They intervene, solve
conflicts or prevents force from being used as well as to ensure that both sides do not
destroy one another. In the situation of open conflict, the third side’s role is sometimes
to stop the fight. The third side can also intervene in the content of the conflict – for
example by defining what the subject of the argument is or by outlining the relations
between the sides. Additionally, the third side can offer ways in which a given conflict
can be resolved (Królikowska 1993).
The identity of the third side is clearly defined. Królikowska underlines that the third
side’s “functioning outside conflict must be stable and based on a clear axio-normative
system. It creates the basis [for the third side] to be able to relate to values important to
them and to gain a positive attitude for these values by the opponents, and in this way
find a platform for mutual understanding” (Królikowska 1993, p. 105).

The ways of dealing with conflict
In dealing with conflict, the careful analysis of all the aforementioned elements of struc
ture is very significant. Such insight gives the opportunity to gain a full understanding
of the conflict situation, it also creates the possibility to generate solutions for all the
participants of the conflict. It has got a creative as well as an integrative dimension.
However, it is essential to assume that everybody is able to, and has the right to, gen
erate a conflict solution. Each of these ideas is treated seriously and deserves serious
consideration. Possible consequences and the course of events are also considered. In
such a “frame” all the people involved are engaged in the process of conflict resolution.
In this way all possible variants and possible consequences are analysed. The choice
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of the ways of acting is then though through and the solutions applied are adjusted to
the character of the process taking place in the interaction.

Necessary resources
The analysis of the points mentioned above mayalready act as a resource but apart
from that it is necessary to define what is needed in terms of material aspects: place
and objects as well as of non-material aspects: key and skills.
Defining the missing elements helps in better preparing for the conflict. Nevertheless,
the conflict itself shows that something is missing, or some difficulties are present. This
is the lack of communicative competencies, especially assertiveness and the ability to
express an “I-message”, so skills that make it possible to start a conversation that most
often lead to successful conflict resolution. In this place, the participation of the third
side is clearly applicable. Someone who appears between the sides that are having dif
ficulties communicating can fill the gap and help the sides to express their needs. The
next step is generating a solution.
Social competences are a wider theoretical category that show weak points in conflict
situations. According to Borkowski, social competence is “a coherent and functional
system of knowledge, experience, personality features, abilities and social skills which
help a person to create and develop creative relations and relationships with other
people, to actively participate in the lives of various social groups, satisfactorily play
various social roles and to efficiently solve the problems that arise” (Borkowski 2003,
p. 108). And it is the efficient acting in conflict situations that is largely dependent on
social competences. They make it the reaching of goals possible in conflict and at the
same time do not incur excessive costs connected with this realisation.
For Jan Borkowski social competences include social knowledge, prosocial thinking,
social experience, social personality, emotional and social intelligence, moral maturity,
social authority and trust as well as various social abilities and skills (Borkowski 2003,
p. 110). These components include many aspects of humans life. Michael Argyle says
that social competence means “ability and possession of necessary skills to influence
other people in social situations” (Argyle 1999, p. 133), so they give the opportunity
to realise one’s needs.
Social competences allow people to attain satisfaction in social situations. A. Matczak
mentions three types of such situations: social exposure, demanding assertiveness and
intimate. Social competences condition the efficiency of behaviours in those three
types of situations (Matczak and Martowska 2013). A person in a situation of conflict
faces multiple dilemmas. One of which is described by Kenneth W. Thomas and Ralph
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H. Kilmann as connected with cooperation and assertiveness (Thomas & Kilmann 1974).
In conflict situations one must deal with the problem of internal stability all the time.
On one side, people seek to maintain a convenient life for themselves in good relations
with others, which lets them cooperate and be accepted – cooperative tendency. On
the other hand, they want to achieve their own goals and influence others – assertive
tendency. Thus, one constantly faces a conflict in which suitable actions give the op
portunity for a satisfactory social life. “The most important «tools», which let people
deal with conflicts efficiently, are the social competences that can be generally defined
as the phenomenon of both efficiently influencing others as well as accepting influence
in a sensible way” (Smółka 2008, p. 27).
In this aspect some particular shortages are clear. They have been labelled as inef
ficiency trio (Borecka-Biernat, Wajszczyk & Walęcka-Matyja 2019). The difficulties in
creating satisfactory relations become visible in conflict situations. The relations are
accompanied by anxiety, as well as a lack of trust and authorities. It is also very dif
ficult for an authentic situation of meeting to come into being in which the conflict
could be solved.

The choice of the resolution method
Having analysed the resources and having gained an awareness of one’s deficiencies, the
decision on the way of action suitable for a particular situation is made. It is of utmost
importance to be conscious of the reasonableness of this choice. The choice is a result
of solving the dilemma between the realisation of one’s interest and taking care of ones
relations (assertiveness vs cooperation). According to Thomas and Kilmann (1974)
the possibilities of dealing with conflict can be summarised in five different modes:
cooperation, compromise, fight, escapism or submission (Borecka-Biernat, Wajszczyk
and Walęcka-Matyja 2019).

If is not successful…
Assuming that each and every conflict is a process, varied possibilities of dealing with
it must be taken into consideration. The elements of structure change in the process.
Being aware of the fact that the aims of two sides meet in a conflict situation, it is ad
visable to be ready for modifications since it is possible that some aims are not going
to be achieved or they might be achieved partially.
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Findings for the participants
All conflicts should end with some conclusions regarding both the initiating elements,
analytical elements constructing within the frame of scheme, as well as from the course
of dealing with conflict. Conflicts give opportunity to get to know others and oneself
in relations. This has got educational value. Conflicts diagnose difficulties in relations
as well as show that in shared social space its participants try to achieve different goals,
so conflicts are unavoidable. This unavoidability may have integrational value. Teresa
Rostowska, with reference to family conflicts, underlines that “constructive solving of
a conflict undoubtedly supports the maturing and integration of all members of fam
ily” (Rostowska 2001, p. 18).
Conflict situations are a laboratory of social competences. From one side they
show shortages in this aspect but also give them the opportunity to develop. Besides,
each conflict – in whatever way it finishes – is an important event connected with self
‑reflection and can be treated as a step towards self-development. It is also an occasion
to collect tools that can be used in conflicts, and in this way, it is a factor of getting
satisfaction in interpersonal relations.

When there is time pressure
Sometimes conflicts must be dealt with immediately. In such cases, it is not possible to
go through complete analysis and then shortened version may come in handy. In this
variation these are the sides of conflict, object and possible solutions that are taken into
consideration. It is essential to give the conflict participants opportunity to cope with
emotions, if there are any and then use “safety anchor” by reflecting on the interests of
all the sides, as well as on their relations and finally generate possible solutions.

Learning in conflict
The processual and structural dimension, treated as a whole, is connected with particular
assumptions and reactions that are visible in actions. One must accept that particular
reactions to conflict are natural, they can happen, and they are a source of information
about what does not work perfectly well or to what extent we are different.
It is necessary to treat conflict as a task that everybody should at least try to solve
themselves. The limiting barriers include fear, lack of good practices, internalised insti
tutional norms, relations with power agents and undeveloped social competences. The
more prevention and knowledge, the more social competences and skills connected
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with dealing with conflicts are developed. Support from other members of a given
institution is another important factor shaping the courage to attempt to persistently
fulfil one’s needs and to express objection to the infringement of one’s boundaries.
Conflict that is happening needs action. The mechanisms of institutional functioning
in the situation of conflict are particularly important. They may include eliminating
it or symptom treatment (Reykowski 1984, pp. 73-82) based on the desire to get rid
of conflict that is perceived as something bad. Fear and a negative attitude towards
conflicts hinder the readiness to work with conflict and that is why preventive actions
must be undertaken, as well as direct action calming down emotions and promoting
a constructive approach to conflict.
The model presented: full or shortened, depending on the situation and needs helps
to focus on what is really important in the process of solving conflicts. Many conflicts
must be dealt with in thought-through ways aimed at dealing with tensions that appear
during difficult conflict processes. Using such a safe solution creates the opportunity
to return to a conflict situation with new energy and a disconnectedness from negative
experiences gathered in the past. The more rigid the social structure, the more a safety
anchor is needed. In such a structure it is difficult to find openness and freedom.
Each conflict can be a learning situation. It is the process in which various resources
in the form of knowledge and experiences, but also particular emotions and attitudes
come into being. Finally, it is the process that is always performed in interactions.
However, if this is to happen, it is indispensable to accept a specific attitude connected
with defining oneself and the other person in conflict. This would be a manifestation
of reflectiveness, which is of vital importance for personal development. This happens
by “observing” oneself and the other conflict participants as well as particular elements
of the process in which the sides are involved.
If, in the conflict process, the participants instrumentalise themselves and their
actions and they concentrate only on the realisation of their interests, learning is not
possible. Actions are then focused on the need to finish the conflict with the realisation
of one’s need. The sides representing this kind of approach, do not make attempts to
reflect and they do not perceive conflict as a process that could be a learning situation.
However, when conflict is an occasion for the participants to “observe” themselves
and others form the perspective of the resources, opportunities, limitations, difficulties
and interactions, it creates, through reflectiveness, an opportunity to learn. The conflict
participants with such an approach undertake deep reflection on learning which “can
lead to the modification of the cognitive schemata by dissociations and reconstructions
through transcending prior limitations, and – as a result – new patterns of reasoning
and acting occur, which leads to contextually independent activity” (Solarczyk-Szwec
2010, p. 58) This kind of learning has a necessary relation with the experience of crisis
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and its accompanying emotions. This kind of learning takes place in interactions where
“the process of social interaction is a crucial process and directly connected with learn
ing process (Illeris 2009, p. 86).
Taking into consideration the specificity of adult learning, which is described by
Knud Illeris, it is necessary to underline self-determination, responsibility and follow
ing themes that are particularly interesting (Illeris 2009). If learning is to appear in
conflict it is important to adopt a specific attitude connected with considering oneself
and one’s needs, and a suitable attitude towards the other participants of conflict as well
as ongoing engagement in the process of social interaction. Such an attitude means that
conflict is such an important and interesting situation that it is necessary to engage in
the resolution process. It is also a situation in which the participants confront their
prior experience with the present situation and thus broaden both their theoretical and
practical resources by the process of reflection.
Hanna Solarczyk-Szwec presents the categories of experience, crisis and reflec
tiveness as the categories characterising adult learning (Solarczyk-Szwec 2010). It is
particularly important that “at present and with reference to adults it is not enough to
learn through experience, reflect on experience, it is the reflection on reflection that is
essential” (Solarczyk-Szwec 2010, p. 57). This refers to the aforementioned reflective
ness owing to which, in the conflict process, the participants define themselves, their
opponents and the situation in which they have been.
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COSMOPOLITAN SOFT SKILLS:
SELF- AND SOCIAL AWARENESS FOSTERING
HUMAN FLOURISHING**
KOSMOPOLITYCZNE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE:
SAMOŚWIADOMOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA
SPRZYJAJĄCA ROZKWITOWI LUDZKIEMU
abstract: While globalisation is a multidimensional phenomenon, present educational foci tend
to lie not on preparing students for a complex, globalised 21st century, but on preparing students for
a 21st-century economic globalisation. In order to advocate a change of consciousness, this present
study examined the concept of human flourishing and the skills – referred to as cosmopolitan soft
skills – fostering the phenomenon. The theoretical analysis undertaken by the study identified flour
ishing to be a three-dimensional concept and established that flourishing cannot be fully realised
unless an individual is flourishing from a positive-psychological, a moral-political, as well as from
a moral-ethical perspective. The empirical analysis eventuated a comprehensive list of skills and
competences that contemporary educational institutions aim at equipping their students with for the
sake of flourishing. Through an interplay between theory and empirical data, the study resulted in
a possible conceptualisation of cosmopolitan soft skills, consisting of the four core skills of attention,
acceptance, respect, and responsibility as well as 78 other skills organised into four main categories.
Provided the critical realist stance taken, the results are believed to be of a flexible and ever-changing
but universal nature that facilitate future research into the educability of cosmopolitan soft skills and
the empirical realisation of human flourishing.
Keywords: flourishing, cosmopolitan soft skills, critical realism, positive psychology, capabilities
approach, cosmopolitanism.
abstrakt: Podczas gdy globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, edukacja obecnie zazwyczaj
nie skupia się na przygotowaniu uczniów do złożonego, zglobalizowanego XXI wieku, lecz na przygo
towaniu do globalizacji ekonomicznej XXI wieku. Aby promować zmianę świadomości w badaniach
zaprezentowanych w artykule, skoncentrowano się na koncepcji rozkwitu (dobrobytu i rozwoju)
człowieka oraz kosmopolitycznych umiejętnościach miękkich, sprzyjających temu zjawisku. Prze
prowadzona analiza teoretyczna wykazała, że rozkwit jest trójwymiarową koncepcją i ustalono, że
może być w pełni realizowany, tylko jeśli podmiot rozkwita zarówno z perspektywy pozytywno-psy
chologicznej, moralno-politycznej, jak i moralno-etycznej. W wyniku analizy empirycznej powstała
wyczerpująca lista umiejętności oraz kompetencji, w które celem rozkwitu współczesne instytucje
edukacyjne starają się wyposażać swoich studentów. Dzięki połączeniu teorii i danych empirycznych,
badanie umożliwiło konceptualizację kosmopolitycznych umiejętności miękkich, na które składają
się cztery podstawowe umiejętności, mianowicie uwagi, akceptacji, szacunku i odpowiedzialności,
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a także 78 innych podzielonych na cztery główne kategorie. Zgodnie z postawą krytycznego realizmu
wyniki są elastyczne i stale się zmieniają, ale mają charakter uniwersalny. Ułatwia to przyszłe badania
nad możliwościami kształcenia kosmopolitycznych umiejętności miękkich i empiryczną realizacją
ludzkiego rozkwitu.
Słowa kluczowe: rozkwit (dobrobyt i rozwój) ludzki, kosmopolityczne umiejętności miękkie, realizm
krytyczny, pozytywna psychologia, podejście do zdolności, kosmopolityzm.

Although it is a multidimensional phenomenon, current educational foci tend to lie
mostly on the economic dimension of globalisation (Held et al. 2000; Papastephanou
2005). Educational aims and the norms governing educational institutions have econo
mised and national and international competition have become the promoters of quality
in education (Rönnström 2012, p. 199, 2015). In fact, even the advocacy for teaching
interpersonal socioemotional soft skills is articulated predominantly from an economic
perspective and for the sake of employability in contemporary educational discourses
(Balcar 2016). However, is it really the idea of the human capital theory that economic
success and growth is and ought to be the main goal of education in general? Is it not
concerning that today’s society wants its individuals to be well and to be functioning
well with others for the sake of economic productivity? But if not for the sake of the
global economy, why are these skills that the economic vocabulary refers to as soft
skills important? Do all adults, having successfully undergone compulsory education,
embody these skills? And most importantly, what are these skills in the first place?
As a matter of fact, these questions pithily summarise the very motivation of
conducting the research that is shortly summarised in this paper. By accentuating an
alternative discourse to the utilitarian, neoliberal understandings of globalisation and
so to the very purpose of education, the research set out to advocate a change of con
sciousness concerning global interconnectedness and to frame it ethically. The starting
point of the research was, in other words, the conviction that it is the commonality of
our human (adjective) being (noun) and not the world-economy that connects us all.
The overall aim was to investigate the concept of human flourishing and to determine
what skills and competences are essential for an individual to develop in order to
flourish in the accelerated and extendedly interconnected context of the 21st century.
On the one hand, the intention was to provide an (alternative) understanding of why
soft skills are essential, and on the other, since the lack of a unanimous definition and
agreement on what actual skills this skill set de facto incorporates was recognised, the
research intended to gather these skills in order to facilitate future research into their
educability. The purpose of this article is therefore to present a short summary of the
process and results of this educational inquiry.
Firstly, the results of a theoretical investigation into the concept of flourishing are
put forward, this section is designed to develop and sustain the argument that flour
ishing is a three-dimensional concept. It is established that human flourishing cannot
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be fully realised unless an individual is flourishing from a positive-psychological,
a moral-political, as well as from a moral-ethical perspective. The section explains and
gradually unfolds a theoretical framework that establishes that it is via the cultivation
of virtues – i.e. what the present paper calls and conceptualises as cosmopolitan soft
skills – that one can achieve flourishing. Secondly, the empirical investigation carried
out with the intention to compile an empirical basis for the conceptualisation of cos
mopolitan soft skills is discussed. The section argues for the methodological decisions
made, so it defends the general critical realist and abductive-retroductive approach
taken, puts forth the empirical qualitative comparative multi-case study design chosen
and unveils the process of a rigorous qualitative content analysis. Thirdly, the paper
presents the results this research arrived at by the intersecting of theory and empirical
data, it also presents a conceptual map of cosmopolitan soft skills. Finally, the discus
sion section and the concluding words contemplate how the findings are relevant for
adult education and for education in general and aims at developing a novel insight
into our understanding of 21st-century global interconnectedness and the educational
implications this change of consciousness might entail.

Conceptual and Theoretical Framework
Very simplistically, flourishing can be understood as a synthetizing term for happiness,
well-being, and welfare. Although flourishing that implies well-being and the living of
a good life has been a central theme in classical philosophy for more than two millennia
(Wilson-Strydom & Walker 2015, p. 311), there have not been many who have inves
tigated the comprehensive state of flourishing in academia (Schotanus-Dijkstra et al.
2016, p. 1351). In fact, Agenor et al. (2017, pp. 915-920) draw attention to the fact that
many argue for the lack of conceptual and operational consistency within the flourish
ing discourse, so the researchers contend that a multidisciplinary approach is needed
for the further theoretical and empirical development of the concept. The theoretical
investigation undertaken by the critical realist study that this paper presents was there
fore concentrated on critically and comprehensively assessing the existing knowledge
about flourishing and was designed to show and argue for the multidimensionality of
the concept. The present section will demonstrate how specific interpretations of positive
psychology, the capabilities approach and critical cosmopolitanism – so theories that
are generally considered to be unrelated – can be regarded not only as complimentary
and linked to one another but also as equal and fundamental constituents of the concept
of flourishing. An understanding of how these three theories relate to one another and
together constitute a bottom-up approach to flourishing should help accentuate the
necessity of identifying and describing the virtues – i.e. cosmopolitan soft skills – an
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individual needs to develop in order to achieve flourishing in its comprehensive, threedimensional understanding.
The positive psychological dimension of flourishing
Flourishing in academia is most commonly understood as the positive-psychological
well-being of the individual. Although sociologists and positive psychologists have
done a relatively great amount of research on flourishing understood as individual
well‑being (Agenor et al. 2017, p. 920), it is important to see that the present study does
not identify well-being as a synonymous term to flourishing but instead as an inevitable
constituent or dimension of the concept. Simply put, positive psychological well-being
is understood to be the fusion of the hedonic theory of subjective well-being and the
eudaimonic theory of the psychological well-being of the individual.
Hedemonia, as found in Epicurus’s works in classical philosophy, means the pursuit
of pleasure (Nelson & Slife 2017). Accordingly, the subjective well-being of the individual
refers to ‘people’s cognitive and affective evaluations of their lives’ (Diener 2000, p. 34).
In order to flourish, one therefore needs to possess a high level of positive emotions i.e.
positive feelings such as happiness, joy, or hope (Agenor et al. 2017; Coffey et al. 2016;
Schotanus-Dijkstra et al. 2016; Seligman & Csíkszentmihályi 2000). Eudaimonia – the
other classical philosophical vision of the good life – entails, on the other hand, the
pursuit of virtues, so not pleasures (Nelson & Slife 2017). Although the word virtue has
contemporarily been replaced by words such as human functionings or capabilities, the
essence of the approach is unchanged: the realisation of a purposeful life (Coffey et al.
2016). Eudaimonic well-being can thus be understood as psychological or social well
‑being, and despite a lack of consensus, meaning, positive relations, engagement, and
personal growth have generally been identified as constituents of the concept (Keyes
2002; Ryan et al. 2008; Ryff 1989, all as cited in Schotanus-Dijkstra et al. 2016, p. 1352).
That said, flourishing as individual well-being is generally conceptualised as the
combination of positive feelings and positive functionings in the 21st century (Agenor
et al. 2017; Coffey et al. 2016; Keyes 2013). Aiming to fill the gap concerning the con
stituents of positive psychological well-being, Agenor et al.’s (2017) synthetising research
and conceptual analysis of flourishing identifies six emerging attributes i.e. defining
features of the concept across four prominent models of flourishing: meaning, positive
relationships, engagement, competence, positive emotions and self-esteem. Positive
psychological well-being can therefore be understood as the ‘combination of feeling
good and functioning effectively’ (Huppert & So 2013, p. 838). Since people by nature
tend to have the ability to adjust to good and bad conditions (Diener 2000, p. 40; Sen
1999 as cited in Giovanola 2005), however, this paper argues that the concept of positive
psychological well-being cannot alone account for a comprehensive flourishing theory.

Cosmopolitan soft skills: self- and social awareness fostering human flourishing

223

The moral-political dimension of flourishing
Next, the capabilities approach is introduced as a theoretical framework complement
ing – very importantly: not critiquing – the positive-psychological theory of well-being
within the flourishing paradigm. The capabilities approach is best understood as
Amartya Sen’s human development theory and Martha Nussbaum’s basic social justice
theory. As the approach provides ‘a broad normative framework for the evaluation and
assessment of individual well-being and social arrangements’ (Robeyns 2005, p. 94), it
is first and foremost a theoretical framework about well-being, development and justice,
and not a rigorous and specific theory of well-being (Sen 1992, p. 48; Robeyns 2005,
pp. 94-96; Qizilbash 2008, pp. 53-54; Sen 2009a; Robeyns 2016 all as cited in Robeyns
2016). In contrast to the positive psychological theory of well-being, the capabilities
approach ‘calls attention to the objective circumstances of a person’s life’, and identifies
an individual’s opportunities, freedom, and agency – i.e. capabilities – to do and to be
what they truly value as indispensable for the living of a good life (Choo 2018; Crosbie
2014; Giovanola 2005; Koggel 2013; Nussbaum 2011; Robeyns 2005; Sen 1999, 2005;
Wilson-Strydom and Walker 2015, p. 313). It is an information pluralist approach
where capabilities represent a set of alternatives of what one could desire to do and
to be (Anand et al. 2005), and it ‘[favours] the creation of conditions in which people
have real opportunities of judging the kind of lives they would like to lead’ (Sen 1999,
p. 63). In other words, through the conceptual lenses of the capabilities approach all
humans are taken as ends and not merely as means (Nussbaum 2011).
That being said, Nussbaum (2011, p. 19) argues that without a threshold, even Sen’s
theory is insufficient, so she proposes a list of ten Central Capabilities as ‘a definite ac
count of basic justice’. As an attempt of answering the question ‘What does a life worthy
of human dignity require?’, she claims that the – here only very pithily outlined – ca
pabilities of life, bodily health, bodily integrity, thought, emotions, reason, affiliation,
other species, play, and control over one’s environment (Nussbaum 2011, p. 32-34) are
‘important for each and every citizen in each and every nation, and each is to be treated
as an end’ (Nussbaum 2000, p. 6). Nussbaum (2000, p. 8) thus provides a universal ac
count of the capabilities approach that, she maintains, is at the same time ‘sensitive to
pluralism and cultural difference’. In this understanding, there are universal capabilities
but personal (and particular) ways of developing them (Giovanola 2005, p. 260). So, for
Nussbaum, the notion of human dignity realised via the Central Capabilities represents
an ‘objective’ or substantive Good that is ‘compatible with the plurality of individual
preferences’ (Giovanola 2005, p. 258). Finally, while Nussbaum maintains that her list
is provisional and can always be subject to change (Crosbie 2014, p. 93), she also asserts
that it would be the task of ‘a decent political order [to] secure at least a threshold level

224

Blanka Rósa

of these ten Central Capabilities’ (Nussbaum 2011, p. 33). Her approach thus provides
a normative political basis for ensuring each individual’s minimum social well-being,
and so this present paper identifies Nussbaum’s list as a set of humanistic goals that
prescribe a moral-political normative framework for the realisation of flourishing.
Giovanola (2005, p. 250) in turn, contends that the notions of agency and human
dignity in Sen’s and Nussbaum’s works go beyond the (utilitarian) economic individual
and indicate a more profound anthropological model: the person. The real significance
of the capabilities approach, according to her, is ergo its philosophical anthropology
and underlying idea of two-dimensional personhood. Giovanola (2005) argues that in
addition to the almost self-evident extrinsic diversity that exists among human beings –
i.e. personhood’s social/relational dimension – there exists an intrinsic diversity within
each and every human being – i.e. a dynamic dimension of personhood – that also
needs to be realised. That is, it is vital to see that there is ‘an internal multidimensionality
and plurality which characterises each person’, and so the Italian thinker contends that
everybody is in the constant dynamic state of ‘becoming’ through their capabilities to
do and to be (Giovanola 2005, pp. 250-251). Most importantly, since Giovanola (2005,
pp. 262-264) defines flourishing as ‘realizing the highest Good in a virtuous life in the
highly important context of social relations and friendships’, she concludes that the
dynamic and the social/relational dimensions of personhood together have the po
tential of fostering self-realisation, human richness, and so flourishing. While positive
psychology sees ‘positive relationships … [as] elements of how a person achieves their
own well-being … rather than [as] a consideration of what this might mean for well
‑being beyond the personal or for wider human development’, the capabilities approach’s
underlying idea of two-dimensional personhood suggests a more social conception of
well-being and works with a form of ethical individualism (Wilson-Strydom & Walker
2015, pp. 314-315). Thus, it moves beyond the ontologically individualistic well-being
concept of positive psychology (Wilson-Strydom & Walker 2015, pp. 314-315).
It then becomes clear that flourishing has a relational component as well, as it
does not relate only to one’s own life but it ‘also regards the outcomes resulting from
‘sympathies’ (Sen 1987 as cited in Giovanola 2005, p. 261). Consequently, the concept
of flourishing is ‘intricately intertwined with morality’ (Wilson-Strydom & Walker
2015, p. 314). This paper nonetheless claims that morality plays a role in understand
ing flourishing not only in the sense that the state has a moral obligation of providing
minimal well-being to its individuals (Nussbaum 2011) but also from the individual’s
own perspective (Wilson-Strydom & Walker 2015). Simply put, this paper argues that by
prescribing a bare minimum for each individual’s social-justice well-being, Nussbaum’s
list of Central Capabilities can be regarded as a normative political framework that
prescribes the philosophical foundation for ‘the highest Good’ as Giovanola (2005)
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mentions in her definition. However, the capabilities approach and Giovanola’s (2005
p. 262) definition of flourishing highlight that this ‘highest Good’ and ‘a virtuous life’
can only be realised in the ‘highly important context of social relations and friendships’
i.e. by acting in a moral way. To flourish is then the same as to ‘live, act, and reason with
others according to the human development values of equity, diversity, empowerment,
participation, and sustainability, so by and large according to the values that are real
ised in Nussbaum’s capabilities (Wilson-Strydom & Walker 2015, p. 311; Walker and
Boni 2013). However, the approach seems to turn a blind eye to how one can achieve
becoming a person of such qualities.
The moral-ethical dimension of flourishing
Summarising what has been outlined so far, this article argues that each individual is
responsible for their own positive-psychological well-being, while taking the moralpolitical dimension of flourishing into account, the state was found to be accountable
for the minimum social well-being of each individual. In addition to that, the present
paper also contends that flourishing has a moral-ethical dimension that concerns the
fact that humans are social beings that exist in social contexts. It is argued that flour
ishing is impossible without this context, therefore how we live together and how we
interact with one another is taken into account. That being said, while Nussbaum’s list
of Central Capabilities was found to be effective in prescribing what a person needs to
do and to be in order to live a virtuous i.e. flourishing life, the present paper disserts
that it fails to provide a description, method, or means of how a person can achieve
to do and to be so. What follows will introduce critical cosmopolitanism as a way of
accounting for this deficiency.
The Greek word kosmopolitês is most commonly translated as citizen of the world,
so the word cosmopolitanism denotes ‘a wide variety of important views in moral and
socio-political philosophy’ concerning human interconnectedness (Kleingeld & Brown
2014, p. 1). The concept can be approached from a political, moral, economic, as well as
from a cultural perspective. The present discussion concentrates, nonetheless, on David
T. Hansen’s (2011) moral and Kwame Anthony Appiah’s (2006) cultural cosmopolitan
isms that together can be understood as a critical cosmopolitan theory. Hansen (2011,
p. 21) describes cosmopolitanism as a philosophy of the art of living and as ‘the lived
quality’ of the diverse human species ‘dwelling’ together (2017, p. 210). Hansen (2011,
p. 3) understands cosmopolitanism as a framework that enables people to ‘develop
broad, deep, and rich understandings of the self, community, and the world’, so for
him a cosmopolitan is first and foremost an inhabitant of the world and not a citizen
(Hansen 2011, p. 45). Appiah (2006, p. xi), in his turn, realises and calls upon the most
significant consequence brought about by globalisation and the knowledge-based era,
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namely, that not only can we know and learn about life now anywhere, but we can also
affect lives everywhere. Moreover, Appiah’s (2006, p. xi) emphasis on social responsi
bility can be understood as the very idea of shared morality, that in this sense means
‘an emergent, generative mode of regarding and treating one another, subject matter,
and the world – without subscribing to the same values or ideologies’ (Hansen 2011,
p. 15). Appiah (2006, p. 78) and Hansen (2011, p. 2) therefore contend that while people
might cherish different values, as some values are and must be local, people do share
the capacity to value which results in some values being and having to be universal;
such as the cosmopolitan value of living together.
Similarly to the capabilities approach, critical cosmopolitanism sees people as ends
and not means, and as creative creatures that are capable of reason and moral agency
(Hansen 2011, p. 7). It also advocates a “golden means” between universality and par
ticularity. By advocating a kind of cosmopolitan-mindedness for a shared morality
of our shared humanity, however, critical cosmopolitanism surpasses the capabilities
approach in terms of methodological sufficiency. That is, according to Hansen (2011)
and Appiah (2006), cosmopolitan-mindedness can be realised via reflective openness
to the new and reflective loyalty to the old, known, or local, and it also entails curiosity
intertwined with imaginative engagement regarding other people, their ideas, values,
and beliefs. Also, cosmopolitan-mindedness imposes a willingness and capability to
engage in conversation – with the self, others, as well as the general Other, and both
in the sense of literal talk and as an engagement with others’ experiences and ideas.
Thus, Hansen (2011) and Appiah (2006, p. 85) argue that cosmopolitan i.e. moral and
creative conversation is the key to both self-cultivation (ethics) and the undertaking
of the social responsibility of living together (morals). That being said, both thinkers
put great emphasis on the acknowledgment of the fact that the goal of cosmopolitan
engagement and moral, creative conversation is not consensus but mutual under
standing and acceptance of differences. The competences of reflexivity, curiosity,
imaginative engagement, conversation, understanding and acceptance, therefore,
imply a deliberative way of speaking, listening, and interacting with others (Hansen
2011). These competences, the theorists argue, constitute the very basis of a universal
moral‑ethical cosmopolitan‑mindedness. Thus, critical cosmopolitan theory promotes
a way of thinking where ‘the universal claim of the cosmopolitan takes form in ongo
ing reflection, appreciation, and criticism concerning what is universal’ (Hansen 2010,
p. 162). Consequently, it can be understood as a framework that offers a way of look
ing, thinking, and acting (Hansen 2011, p. xiv) which is considered to be vital for both
self-cultivation and social responsibility i.e. for the realisation of a shared morality of
our shared humanity. How, then, can this notion of cosmopolitan-mindedness help us
conceptualise a comprehensive flourishing theory?

Cosmopolitan soft skills: self- and social awareness fostering human flourishing

227

As a matter of fact, this paper argues that ‘realizing the highest Good in a virtuous
life in the highly important context of social relations and friendships’ is possible via
Confucius’s two-and-a-half-millennia-old idea of humanness – or virtue as it has also
been translated at times (Hansen 2011, p. 22). This paper contends that it is via the
cultivation and embodying of virtues that one can achieve flourishing. Yet, a virtue is
‘not a state of mind, a purely psychological attribute, or a final accomplishment, [r]ather
it dwells in life itself, in moments of challenge, confusion, doubt, or confrontation that
call upon whatever capacities of responsiveness the person embodies’ (Hansen 2011,
p. 22). As Hansen puts it (2011, pp. 22-23) virtues are ‘at once an orientation toward
other people and a mode of conduct’ that ‘requires focus and cultivation’. Based on the
theoretical framework presented in this review, it is argued that the concept of virtues
incorporates all (a) six positive psychological attributes needed for one’s positive psycho
logical well-being, (b) Nussbaum’s ten Central Capabilities that prescribe a normative
political framework for each individual’s minimum social-justice well-being as well
as (c) the competences that the idea of cosmopolitan-mindedness incorporates which
are considered to be essential for a harmonious 21st-century human coexistence. It is
argued, however, that further research into the flourishing concept itself and into the
educability of the concept is highly troublesome without a concrete description of the
virtues that these three dimensions incorporate. What follows is the description of an
empirical attempt at the identification of these virtues i.e. of what the present paper
calls and conceptualises as cosmopolitan soft skills.

Methodology
In order to narrow down the focus and specify what exactly this present study has
set out to know more about, the following research questions were formulated as the
guiding backbones of the entirety of the research process:
1. How can positive psychology, the capabilities approach and critical cosmopolitan
ism be understood as interrelated concepts that together foster flourishing?
2. How can the examination of school policy documents concerning set-out educa
tional objectives help conceptualise cosmopolitan soft skills?
3. How can the viewpoints of school principals complement the examination of docu
ments and provide a deeper understanding of the conceptualisation of cosmopolitan
soft skills?
4. What form could the description of cosmopolitan soft skills take based on the
intersecting of the theoretical and empirical analyses undertaken by this study?
It was decided that the aim of this research would be best realised within the
frameworks of a qualitative study that abides by the critical realist paradigm and
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abductive-retroductive reasoning. Given its realist ontology and relativist epistemol
ogy, the conviction that permeates the whole of this study is one that while society and
social events and structures exist externally, social sciences – i.e. the studying of and
knowing about the social world – is always activity-, concept-, and sociotemporally
dependent (Harvey 2002, p. 170), Provided the break with the positivist/anti-positivist
dichotomy and the distinction of ontology and epistemology, critical realism – and so
this study – can be best associated with a form of abductive and retroductive reasoning
which implies a back and forth movement between the concept-driven deductive and
data-driven inductive approaches (Schreier 2012; Graneheim et al. 2017). It was the
above outlined theoretical investigation that was designed to answer research question 1,
while the empirical part investigating one particular event concentrated on answering
research questions 2 and 3. Given the general research approach and metatheory of
the study, research question 4, and so the final results of the study, were actualised by
paying an equal amount of attention to the theoretical and empirical analyses carried
out. In practice, this entailed an interplay between theory and empirical data, the re
‑description and re-contextualisation of the investigated particular event, which in
turn allowed us to make creative and imaginative inferences about the more general,
more universal context or structure of human flourishing (Danermark et al. 2002,
pp. 88-93). This abductive-retroductive approach is also what provides the possibility
of transferability of the results, i.e. the here-constructed form of cosmopolitan soft
skills, into contexts other than the investigated one.
The general critical realist metatheory and the aim of the study motivated the choice
of a qualitative comparative multi-case study to consitute the empirical part of this
research. By purposive sampling three contrasting cases within a specific context were
identified and investigated by using identical methods. Three fundamentally different
12-grade schools ( i.e. institutions integrating both primary and secondary levels) in
Budapest, that all possessed the public policy document this empirical investigation
had planned to analyse, were chosen as cases to be examined. Trying to capture the
different dimensions of flourishing, the empirical investigation concentrated on (a) one
of the best schools in Budapest according to national rankings where the primacy of
economy is empirical reality, (b) one school which applies a person-centred approach
and relies on the principles of integration and differentiation, and (c) one international
school where the emphasis is on cultural diversity.
For the sake of a diversity of views and a higher level of credibility and confirm
ability, the triangulation of two sources of data was decided upon. Data were collected
in the forms of both policy documents and semi-structured interviews. The so-called
pedagogical programme of the schools – that can be understood as the “mission state
ment” of a particular school defining the basic principles and aims of the ongoing
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educational work in that institution – was chosen to be investigated. As opposed to
the curriculum, the Hungarian pedagogical programme is concerned about the how
and not about the what of the ongoing institutional educational work. Additionally,
semi-structured interviews about the general aims and principles of education were
conducted with the three school principals in order to both complement and to gain
a deeper understanding of the pedagogical programmes. Given the semi-structured
nature, cross-case comparability was ensured and a rigorous but flexible interview
process allowing the participants to express their own perceptions and opinions about
complex issues that one is usually not used to talking about – such as ideals or values –
could be maintained. A rigorous interview guide was designed to increase objectivity
and trustworthiness, and a pilot interview with a fourth school principal was carried
out as well to enhance the quality of the guide. Correspondingly, three interviews were
carried out in the beginning of March 2019, on three consecutive days. Two of the three
interviews were conducted in Hungarian and one in the English language. All ques
tions contained in the guide were addressed in all three interviews, however, given the
semi-structured nature they were not addressed in the same order and they allowed
different follow-up questions. The interviews lasted approximately 75 minutes, were
tape-recorded and finally transcribed in order to be able to execute a unified research
analysis on the two different sources of data collection.
Since it is a recursive and reflexive theme-searching method that can be in line with
the abductive-retroductive reasoning, qualitative content analysis was conducted on
the data. It is important to highlight again that what the empirical part of this thesis
intended to identify was a list of skills and competences possibly required for flourish
ing that the investigated schools actually aim at equipping their students with. Out of
that comprehensive list of empirical skills a possible form of cosmopolitan soft skills
could then be constructed by integrating the results of the theoretical investigation
as well. The qualitative content analysis of the policy documents and semi-structured
interviews focused mostly on the question ‘What has been said?’ and not on ‘What
was intended to be said?’ (Bengtsson 2016, p. 9), so, with a relatively high level of ab
straction and relatively low level of interpretation concentrated on the descriptions of
the manifest content of the material (Graneheim et al. 2017, p. 32). Yet, as qualitative
content analysis is a flexible and complex research method with ‘no simple, “right” way
of doing it’ (Elo & Kyngäs 2008, p. 111), it is necessary to mention that it is Elo and
Kyngäs’ (2008) step-by-step description of the qualitative content analysis process that
this research mostly relied on.
As part of the preparational phase, first the units of analysis were identified. The
documents – i.e. the first unit of analysis – themselves played a major role in prepar
ing and conducting the interviews i.e. the second unit of analysis. In other words,
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the analysis itself started with the documents and consisted of identifying features of
them that would require either confirmation, further elaboration or explanation. Ergo,
the interview guide was designed in a way that would allow a deeper insight into the
educational objectives outlined in the documents. For instance, the interview aimed at
questioning the principals about words that the documents presented as self-evident
and axiomatic i.e. it aimed at breaking with the tradition of taking words for granted.
The principals were asked about what words such as morals, empathy, norms, talent,
other or social and civic skills, to name a few examples, mean. Also, since phrases
such as modern society, societal expectations, contemporary challenges, healthy body
and mind or human dignity were constantly, but rather trivially, appearing in all three
documents, these were also inquired about.
As part of the organisational phase, the documents and the interviews were first
coded, perhaps somewhat unconventionally. That is, the present organisational, ana
lytical process where meaning units were identified and abstraction and interpretation
took place can neither be identified as a purely inductive nor as a purely deductive en
deavour. Instead, it can be understood as a back and forth movement between the two
approaches (Graneheim et al. 2017, p. 31), so between the two sides of Elo and Kyngäs’
(2008) description of the process. The documents and interviews were analysed both by
an inductive open-coding procedure aiming at identifying actual skills and competences
mentioned, and according to a deductive categorisation matrix synthetizing the aims,
the basic principles and the tasks to be carried out by the educational work ongoing in
the institution. Then, the meaning units collected during the coding procedure were
interpreted and organised in order to compile the intended comprehensive list of em
pirical skills. First, the skills that were literally mentioned in the material were directly
placed on the list of skills. Second, all other meaning units that did not directly name
a specific skill but implied the need of development of some ability or competence
were reformulated so that they could also be understood as skills. This interpretative
process resulted in a list of 146 empirical skills and competences.
Furthermore, given the dual reason for conducting and analysing interviews in ad
dition to the policy documents, the interviews were approached in one other way. Due
to the great amount of further and deeper elaborative explanations that were gained via
the interview conduction, the information deriving from the interviews had a major
role not only in identifying and collecting a comprehensive list of empirical skills but
also in the process of making sense of the list of collected skills i.e. in the process of
abstraction and categorisation. Though, it is essential to assert that at this point the
theory and empirical data came completely together. That is, the list of skills resulting
from the empirical analysis of both the policy documents and interviews was inter
preted, reduced and organised with the above-presented conceptual and theoretical
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framework at all times kept in mind. Thus, the six positive psychological attributes
of meaning, engagement, competence, positive relationships, positive emotions and
self-confidence, Nussbaum’s list of ten Central Capabilities as well as the cosmopolitan
‑minded competences of curiosity, imaginative engagement, conversation, reflective
openness, reflective loyalty, understanding, and acceptance played a vital influential role
in the constructing and organising of the conceptual map of cosmopolitan soft skills.
The mentioned, constituting skills of the map themselves nevertheless all originate
from, and were all named in the empirical data (with the exception of the skill to play
which was the only one that was nowhere mentioned in the empirical data; however,
given that it constitutes one of Nussbaum’s Central Capabilities it was decided to be
included in the map). The section that follows will present the conceptual map of the
identified 82 cosmopolitan soft skills i.e. the results of the discussed research project.

Results
Based on the theoretical and empirical analyses carried out within the frameworks of
the present study, four core skills were identified as the fundamental basis of cosmo
politan soft skills: the skills of attention, acceptance, respect and responsibility. Being

Figure 1. The conceptual map of cosmopolitan soft skills (Source: Created by the author)
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attentive to, accepting of, respectful to and of, and responsible for the self, for others,
for human differences, for one’s communities, and for the environment were found
not only to be of utmost importance but also to have a multidirectional concentration.
These four skills were therefore decided to form both the starting and the end point
of the conceptual map. While it was found to be crucial to be attentive, accepting, re
spectful and responsible to begin with, developing and embodying to some degree the
other 78 skills presented by the map was also found to be contributing to the mastery
of the core skills; that is the reason why they were decided not to be organised under
a specific category. Apart from the four core skills, cosmopolitan soft skills were found
to be built up of four main categories that are largely originate from and reflect the dif
ferent dimensions of the theoretical flourishing concept. Nevertheless, the categories’
different internal structures and the differing number of skills they synthetize is only
a matter of choice of organisation which does not imply that some categories and skills
are more important than others. All the presented 82 skills need, in and of themselves,
to be considered as equally important and fundamental cosmopolitan soft skills.
Firstly, the category named skills of autonomy – composed of two subcategories:
the skills of learning and the skills of thinking for oneself – was identified in order
to synthetize the skills that were determined to be essential for the realisation of an
individual’s agency, human dignity and self-esteem. Secondly, while the six positive
psychological attributes can be found in different categories and subcategories of the
conceptual map, it was seen as vital for cosmopolitan soft skills to have a category
dedicated primarily to positive psychological well-being concentrating mostly on the
ability of experiencing positive emotions; hence the category named skills of psycho
logical fitness. Thirdly, the category named as the skills of proactivity was designed
to synthesize the skills needed for an individual to realise the positive psychological
attributes of meaning, engagement, and competence. Finally, the category named skills
of affiliation was designed to incorporate the skills necessary for a harmonious human
coexistence on a local, national, international, as well as global level. Guided by the
competences of cosmopolitan-mindedness and the positive psychological attribute of
positive relationships, the category was found to incorporate two subcategories, one
synthesising the skills of empathy and the other the skills of relationality. In order to put
these results into context, the last section of this paper will aim at explicitly actualising
and accentuating the 21st-century educational implications of the here‑attained results
and form of cosmopolitan soft skills.
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Discussion and Conclusions
As shortly implied by the introductory section of this paper, the present-day primacy
of economy in education is far from being unproblematic. It is by and large the human
capital theory that prescribes educational aims in western, 21st-century educational
frameworks, so while educating for the needed human capital tends to get more and
more attention, educating for the sake of humanity appears to be more and more
overshadowed. Being able to participate in a multidimensionally globalised society
is, however, crucial as it is not solely a worldwide economy that the knowledge-based
era has brought about and that one needs to be prepared for. Different people, ideas,
values and practices are not living in separation any longer but instead encounter one
another both physically and virtually on a regular basis. Social media and the com
plex problems of mental unwellness and low self-esteem, or the extremely intensified
speed of information flow and enhanced level of human mobility brought about by the
rapid advancements in communication technology and technology in general are, for
instance, just some further challenges globalisation has eventuated. This paper thus
argues that education systems have a more comprehensive job than solely preparing
people for participation in the global labour market. Education systems should also be
able to prepare people for an uncertain future and for the real face of human diversity,
and to become responsible members of the global community that the diverse human
species has grown into and can now be regarded as. Accordingly, it was for the sake
of contributing to the formulation of a change of consciousness and articulating an
alternative understanding of 21st-century global human interconnectedness that this
present research concentrated on the investigation of human flourishing.
The research started out with the assumption that it is not the world economy but
our belonging to the human species that connects us all, and it was set out to investigate
what human beings as individuals and the common human being of all human beings
needs for the sake of flourishing. The thorough theoretical examination carried out
identified the concept of flourishing to have a positive-psychological, a moral-political,
as well as a moral-ethical dimension, accounting for that flourishing is possible via the
cultivation of virtues, and so argued for a comprehensive theory of how individual and
collective human flourishing could be realised in the highly globalised and intercon
nected context of the 21st century. However, while the theoretical conceptualisation of
flourishing and the idea of virtues drew attention to contemporary deficiencies and
offered a normative alternative, it was found to be insufficient for providing more than
a guiding structure for the realisation of flourishing and the identification of the virtues
that foster flourishing. In order for the theory to take a more detailed, more tangible
and more practical form, an empirical investigation was also carried out to capture
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the actual virtues that the three-dimensional flourishing theory was conceptualised to
embrace. The second part of this research was thus an empirical attempt of identifying
the virtues that the positive psychological attributes, Nussbaum’s Central Capabilities
and the competences of cosmopolitan-mindedness prescribe and incorporate.
What the theoretical investigation identified as virtues were however named cos
mopolitan soft skills for three different reasons. First, the word virtue was found to be
rather remote and controversial for an everyday 21st-century usage and so the word skill
was determined to be a contemporary equivalent to it. Second, the skills that this study
was after were named soft skills because it was an already existing and a more generally
known term with a considerable amount of research already done on the topic. Due
to the clear resemblance, it was decided that instead of creating a whole new concept,
the already known and to some extent accepted term of soft skills would be applied
and further developed here. That being said, the here-investigated skills were named
cosmopolitan soft skills because the skills identified and described in this paper go way
beyond economic considerations. What is meant by this is that while the original term
soft skills is an economic one that draws attention to the need for people to develop
interpersonal socioemotional skills for the sake of better employability, cosmopolitan
soft skills is a synthesising term for all the cognitive and non-cognitive skills required
for the realisation of human flourishing – i.e. for the realisation of both individual wellbeing and a harmonious human coexistence. Cosmopolitan soft skills are a cultivatable
set of skills incorporating both brain-based and socioemotional competences, but what
is more is that embodying these skills is crucial also for being able to comprehend
what it means to coexist within the globalised context of human diversity and human,
socio-cultural differences. Ergo, the understanding of cosmopolitan soft skills can
and should not be limited to an interpersonal socioemotional skill set that is required
for a successful professional life in 21st-century economic globalisation, but instead
should be understood as the set of interpersonal socioemotional skills that is required
in general for a flourishing human life in a complex, highly globalised 21st century. It is
argued that cosmopolitan soft skills can best be understood as a set of skills that allows
one to get to know both themselves and others with backgrounds different than one’s
own, so as a set of skills that redound both self- and social awareness. This research
has established that developing cosmopolitan soft skills fosters a level of consciousness
that is vital for human individual and collective flourishing.
Formulating ideas about how flourishing and cosmopolitan soft skills education
could be incorporated into different forms of 21st-century educational frameworks is
therefore of utmost importance. While embedding it in some form into formal educa
tion is without question an obvious and necessary step to be taken, resolving how the
adult population of society could be reached appears to be a bit more challenging. For
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that reason, further interdisciplinary research into the educability of cosmopolitan
soft skills is essential, the possibility of which this present research has undoubtedly
contributed to. As a result of an interplay between theory and empirical data a tangible
form of cosmopolitan soft skills was arrived at, facilitating future investigations future
investigations into the educability of the flourishing concept and of cosmopolitan soft
skills themselves. While the chosen critical realist stance taken certainly invites a great
amount of criticism, the approach is exactly what allows us to assume that the arrived-at
form of cosmopolitan soft skills describes the general, maybe even universal, structure
of human flourishing. The critical realist approach thus made it possible to bring the
theoretical conceptualisation of flourishing slightly closer to practice. The collaboration
of educational scientists of both pedagogy and andragogy, as well as more research on
the educability of flourishing and cosmopolitan soft skills are nonetheless crucial for
the ethical sustainability that the cultivating of cosmopolitan soft skills might just have
the potential to uphold.
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ZYGMUNTA BAUMANA MYŚLI O CIELE I ZDROWIU –
W KONTEKŚCIE EDUKACJI DO/DLA/W STAROŚCI
ZYGMUNT BAUMAN ON BODY AND HEALTH IN THE CONTEXT
OF EDUCATION FOR/TO/IN OLD AGE
Abstract: Many researchers point to the fact that body/health is interpreted on at least two levels.
The first one relates to human declarations and commitments, while the second relates to the value
actually realized. They indicate that health (e.g. socio-mental) is the greatest treasure of immeasurable
value in human life, and at the same time actively diminishes its weight, in favor of other, subjective
values. It often turns out that, for example, physical health only becomes a significant value when it
is lost or when a disease appears that hinders proper functioning and the achievement of life goals.
Body and health are the categories underlying lifelong education, a specific problem/issue in the field
of education for old age (care and medical staff), to old age (the whole society), through old age (from
the youngest generation) and education in old age (older people).
The article attempts to define the contemporary framework of discourses about the body and
health, as well as the directions of theoretical analyses (contexts) and to outline practical references
in the areas of the mentioned forms of education.
Keywords: lifelong education, old age, health, body, culture, Bauman.
Abstrakt: Wielu badaczy zauważa, że ciało/zdrowie interpretowane są na co najmniej dwóch płasz
czyznach. Pierwsza z nich odnosi się do ludzkich deklaracji i zobowiązań, druga zaś dotyczy wartości
faktycznie realizowanej. Wskazują, że zdrowie (np. społeczno-psychiczne) jest największym skarbem –
o niewymiernej wartości – w życiu człowieka, a równocześnie aktywnie umniejszają jego wagę, na
rzecz innych, subiektywnych wartości. Niejednokrotnie okazuje się, że np. zdrowie fizyczne staje się
dopiero wtedy znaczącą wartością, gdy się je utraci lub pojawi się choroba utrudniająca prawidłowe
funkcjonowanie i realizowanie założonych celów życiowych.
Ciało, zdrowie to kategorie leżące u podstaw edukacji całożyciowej – swoisty problem/zagadnienie
z zakresu edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez
starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). W artykule podjęto
próbę określenia współczesnych ram dyskursów o ciele i zdrowiu oraz kierunków analiz (kontekstów)
teoretycznych i zarysowania praktycznych odniesień w obszarach wspomnianych edukacji.
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W żadnej innej nauce społecznej nie ma chyba tak wyraźnych różnic w samookreśleniu się badaczy po stronie nauk
behawioralnych albo humanistycznych, jak to dzieje się wśród pedagogów. Jedni z nich opowiadają się wyraźnie
za traktowaniem własnej nauki jako wyjaśniającej badane rzeczywistości. Z kolei inni widzą sens jej uprawiania
w postaci interpretowania istniejącej rzeczywistości edukacyjnej, refleksji nad nią i przez to dochodzenia do
coraz pełniejszego rozumienia tego istotnego aspektu naszej kultury (podk. M.K.)
Kowalik 2005, s. 119.
Przedmiotem badań podstawowych i stosowanych w pedagogice jest […] proces kształcenia i wychowania, u podstaw
którego leży określona wizja człowieka (podk. M.K.) i sztuka jego wychowywania
Śliwerski 2013, s. 63.

Pedagogika społeczna – jak również andragogika – powstała i rozwija się – jak pisał
Tadeusz Lewowicki – jako obszar teorii i praktyki życia społecznego, jednoznacznie
związany z ludzkimi potrzebami. W rzeczy samej spełnia wiele funkcji, w tym zrozu
mienia relacji między człowiekiem a środowiskiem jego życia, jak również tworzenia
teorii umożliwiających wyjaśnienie zachodzących zjawisk i procesów (Lewowicki 1999,
s. 21). W ramach owych funkcji (cech) zarysowano możliwe praktyczne odniesienia
w aspekcie współczesnej problematyki z zakresu edukacji dla starości (kadry opiekuńcze
i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokole
nia) oraz edukacji w starości (osoby starsze) – w perspektywie cielesno-zdrowotnych
myśli Zygmunta Baumana1.
Tytułowa edukacja sytuuje pytania badawcze zawierające się w przestrzeni wątpliwo
ści: co decyduje o zmienności(?) i swoistości(?) sfery cielesno-zdrowotnej w odniesieniu
do różnych przestrzeni życia człowieka? oraz jakie zmiany i czym spowodowane dokona
ły się (i dokonują) w ramach myślenia w przedmiocie ciała i zdrowia? Próby odpowiedzi
na powyższe pytania poprzedzono krótką charakterystyką „centralnych punktów” optyki
teorio-badawczej Zygmunta Baumana2 oraz osobliwości, które z jednej strony tę optykę
określają, z drugiej – wyróżniają. Kodyfikacja przywołanej konceptualizacji zawiera się
w inspirowanej hermeneutyką socjologicznej i pedagogicznej metanarracji. Warto stąd
wyprowadzić wiele analitycznych wniosków – niektóre z nich na niekorzyść planowanej
rekonstrukcji, jeśli za kryterium wziąć łatwość w wyodrębnianiu abstraktów i punktów
zbornych myśli – które można jednak, mimo pesymistycznej dygresji, spożytkować na
rzecz możliwie zadowalającej wiwisekcji zagadnień. Słowo „zagadnienie”, które samo
w sobie konotuje walor analityczno-porządkujący, zaproponowano zastąpić znacznie
rozleglejszym i dającym przez to większą swobodę refleksji terminem „wizja”. Jakkolwiek
dwuznaczne, oddaje to intencje analityczno-badawcze Autora.
1
Pytanie problemowe sformułowano następująco: jakie zagadnienia powinny być uwzględniane
w społeczno-edukacyjnym (w tym pedagogicznym) namyśle wokół triady starość – edukacja – ciało/
zdrowie?
2
Trudno tutaj pisać o systemie przemyśleń w znaczeniu usystematyzowanego, poddanego me
todologicznym rygorom zespołu twierdzeń. Ciekawe analizy, a dotyczące nowoczesności, zawarte
są w publikacji Piotra Tobery (2000).
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Wspomniano o osobliwościach naukowej stylistyki części niniejszego tekstu. Trudno
tutaj o uwalniające od wszelkich wątpliwości rozstrzygnięcia. Radykalne dyferencjacje
mogą napotkać na zarzut sztuczności, zgłaszając przy tym słuszne zapytania o jakość
kryteriów, na podstawie których takie rozgraniczenia miałyby przebiegać. Tym bar
dziej że chociażby stosunek postmodernizmu (w jego szerokim ujęciu treściowym) do
technologizacji wszystkich sfer życia człowieka (a zatem i medykalizacji3) oraz zdrowia
nie jest jednoznaczny, bo niektórzy teoretycy w obecnym stanie techniki medycznej
upatrują podstawowych przyczyn lub efektów mutacji kulturowej, jaka się współcześnie
dokonuje. Z tego punktu widzenia (podzielanego przez np. Jeana‑Francoisa Lyotarda
1998, s. 47-61) postmodernizm byłby skorelowany z tak zwanym postindustrializmem,
stanowiąc jego wyraz na płaszczyźnie świadomości kulturowej. Być może jest to problem
podrzędny, chociaż warty również odnotowania, że Jacaues Derrida (1998, s. 81-108)
wskazał (poprzez pośrednią analizę) dwuznaczne związki między „odradzaniem się
postaw/zachowań sprzyjających zdrowiu” a współczesnymi możliwościami technicz
nymi (z jednej strony dbanie o zdrowie4 jest reakcją przeciwko technice, z drugiej zaś
medycyna coraz częściej z techniki korzysta dla poszerzenia i umocnienia swoich
wpływów). W powyższym ujęciu podstawowe pytania sprowadzają się do kwestii: czy
postmodernizm prowadzi do rehabilitacji przeszłości, tradycji (w myśleniu o ciele
i zdrowiu, czyli postawy konserwatywnej – istnieją takie formy postmodernizmu)? Czy
też przeciwnie – do stanowiska hipermodernistycznego (z jakim mamy do czynienia
w przypadku Jeana-Francoisa Lyotarda), który postuluje radykalizację krytycznego
ducha nowoczesności i na tej podstawie odrzucenie różnych „klasycznie” nowoczesnych
mitów o ciele i zdrowiu (z wiarą w potęgę ludzkiego rozumu na czele)? W przypadku
drugiego ujęcia problem nabiera szerokiego znaczenia i ma wymiar jednoznacznie
społeczny i pedagogiczny.
Zygmunt Bauman „sytuuje” się na pograniczach filozofii i socjologii. Zajmuje pozycję
niezwykle dogodną dla abstrakcyjnych szkiców rzeczywistości postmodernistycznej:
3
Medykalizacja życia może przyczyniać się do uprzedmiotowienia człowieka w obszarze cielesno
‑zdrowotnym, orientując go na „sztuczne” kształtowanie pewności co do własnego ciała i zdrowia.
Swoiste uzależnienie od medycznych ekspertów i środków farmakologicznych kształtuje tożsamość
zdrowotną człowieka, coraz bardziej pogłębia przekonanie co do zasadności swoich działań, stopniowo
stymuluje do różnorodnych wyborów, które jawią się jako „wartości” dla ciała i zdrowia. Wszelkie
symptomy i syndromy „wywoływane” u człowieka bez wątpienia stawiają go w pozycji zaniepoko
jonego konsumenta zdrowotnego, przyczyniając się do wzrostu pozycji ekonomiczno‑ideologicznej
osób i instytucji tworzących współczesne obrazy ciała i zdrowia (Kowalski, Gaweł 2006; Kowalski,
Dróżdż 2008).
4
Zdrowie opisywane jest na czterech płaszczyznach: zdrowie fizyczne (czyli somatyczne); zdrowie
psychiczne – jego miarą, zgodnie z tradycyjnym ujęciem, jest stopień integracji osobowości; zdrowie
społeczne – dotyczy relacji między jednostką a społecznością (jego miarą jest stopień syntonii, czyli
społecznego współbrzmienia; zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
i pełnienia ról społecznych); zdrowie duchowe (zob. m.in. Syrek 2000; Kowalski, Gaweł 2006).
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konstruowania metanarracji o ciele i zdrowiu z częstym (i symptomatycznym dlań) rosz
czeniem historiozoficznych porównań. Kontekstualność i komparatystyczność tekstów
socjologa jest z pewnością ich zaletą, ale może być wszakże i wadą. Zastanawiające jest
to, że uczony rezygnuje z empirycznego podparcia dla swoich rozstrzygnięć – rezer
wując sobie, dla siebie samego stanowisko dość specyficzne. Sytuuje się ono w zakresie
wypowiedzi Stefana Amsterdamskiego:
[...] struktura eksperymentu jest o wiele bardziej skomplikowana, niż to się zazwyczaj wyda
je zwolennikom radykalnego empiryzmu. Z doświadczeniem konfrontowana jest nie sama
sprawdzana teoria, lecz teoria wraz z zespołem innych założeń teoretycznych, które uczestniczą
w interpretacji doświadczenia i decydują o akceptacji lub odrzuceniu zdania sprawozdawcze
go, a więc teoria wraz z pewną wiedzą towarzyszącą. [...] Wybór zdań towarzyszących nie jest
przy tym wsparty o obiektywne kryteria, a samo sprawdzanie w równie nieobiektywny sposób
usuwające niekonkluzywność regresu w nieskończoność (1973, s. 133).

Perspektywa globalnych przemian, która wobec polskich przeobrażeń spełnia za
razem funkcje tła, kontekstu, katalizatora, predyktora, wpłynęła na „rozmontowanie”
binarnych dychotomii, uczynienie zeń struktury bardziej skomplikowanej, niejedno
znacznej i ambiwalentnej. Pojawienie się Baumanowskiego Obcego obrazuje zagroże
nie dla społecznej konstrukcji rzeczywistości, siatki zinternalizowanych w umysłach
ludzkich znaczeń przypisanych realnym desygnatom abstrakcji (religii, ideologii), jest
wyzwaniem dla intelektualnej organizacji świata. Wymaga wysiłku interpretacyjnego,
włączenia bądź odrzucenia w obrębie dotychczasowych struktur poznawczych, modyfi
kuje je, nadając nowy kształt. Grozi dysonansem poznawczym, dezorganizacją tego, co
niegdyś dawało poczucie bezpieczeństwa, azylem i schronieniem przed niedookreśleniem.
Ucieczką przed relatywizacją i omnipotentną dekonstrukcją całości ludzkiego uniwer
sum, jako filarów postmodernistycznego tłumaczenia rzeczywistości kosztem „idei
unikatowej, wyłącznej, obiektywnej, zewnętrznej i transcendentnej prawdy” (Gellner
1997, s. 37). Rozpaczliwym ratowaniem arche – podstawy racjonalnej interpretacji
świata, zanegowanej przez nomadyczność logiki postmodernistycznej, relatywizującej
wszystko do wymiarów niepowiązanych z sobą nijak ziaren pierwiastkowych bytów
(Perkowska 2003, s. 29).
Wizję ciała doby postmodernistycznej konstruuje Zygmunt Bauman przy pomocy
opozycji do „ciała modernizmu”. O ile niegdyś jedynym sposobem spożytkowania sił
ludzkich była praca w przemyśle albo trud żołnierskiego drylu, o tyle współcześnie
należałoby mówić o ciele jako konsumencie efemerycznych doznań i przeżyć zmysło
wych. Kiedyś rządziła logika celu i środka w zamkniętym, skończonym rozumieniu
tych terminów – takim, w którym zamierzenie utożsamiało się z finalnym efektem
wysiłku (Bauman 1995a).
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Charakteryzując przeszłą formację społeczno-kulturową, odwołuje się Zygmunt
Bauman do sugestywnej metafory „świata Panoptikonu”: permanentnej, wszechobecnej
i masowej inwigilacji, ingerowania w sprawy ludzkie przez siły społecznego nadzoru
i kontroli (Bauman 1995a, s. 71-73).
Ciało jednostkowe zostało podporządkowane principiom ponadpodmiotowym – po
trzebom zachowania ładu i spoistości społecznej struktury, traktowanemu jak koniecz
ność pragnienia elit o reprodukcji satysfakcjonującego je porządku. Wykorzystywanie
sił ludzkich na rzecz realizacji dominującej ideologii było w swej istocie kontynuacją –
dopełnieniem ponadjednostkowej perspektywy wartościującej: kryterium społecznej
„przydatności” człowieka była jego zdolność sprostania powziętym przez władze i na
kładanym mu w sposób arbitralny nakazom pracy zarobkowej i w służbie obronności
kraju (Bauman 1995a, s. 76). One z kolei brały się z obaw, a ściślej – stanowiły panaceum
na egzystencjalne lęki (lęki tych samych co poprzednio elit), jakie dostarczać musiała
świadomość słabego ciała parweniusza:
[...] za argumentami gospodarczymi i wojskowymi kryło się inne, poważniejsze jeszcze, spę
dzające sen z oczu zatroskanie – obawa o trwanie tkanki społecznej, o rządy prawa, porządek
publiczny: tresurze ludzi, którzy z takiego czy innego powodu nie przeszli twardej szkoły fabryk
czy koszar, nie można było ufać (Bauman 1995a, s. 77).

Uwidoczniony sposób postrzegania ciała ludzkiego oraz zdrowia musiał odejść
w niebyt. Zmieniły się okoliczności dziejowe i kulturowo-społeczne, które wyznaczały
tę jego swoistą percepcję. Przeobrażenia w technologii wytwarzania dóbr, dookreślenia
rozumienia ciała (jak również zdrowia) miały tu, zdaniem Z. Baumana, decydujące
znaczenie.
Może dziwić u Z. Baumana ten wyraźnie strukturalistyczny ton refleksji. Trudno spo
tkać się na tym etapie – z perspektywy zarówno porządku treściowego Baumanowskiego
wywodu, jak i historycznego usytuowania podejmowanych treści – z barwnymi me
taforami, przemyślanymi porównaniami czy trącącą fenomenologicznym zacięciem
perspektywą widzenia problemu. Ten ostatni – jak sądzono – zasadza się wyłącznie na
wymaganiach struktury społecznej. Władze stojące na szczycie społecznej hierarchii
są dysponentami przynależnych intymnej sferze jednostki prerogatyw. Ich dyspozycji
nie ma co krępować. Brakuje miejsca na aktywność własną podmiotu czy możliwość
swobodnego stanowienia o własnym ciele. Człowiek oglądany jest przez pryzmat
ponadpodmiotowych uwarunkowań, które w tym wypadku przedstawiają się wobec
niego jako zdecydowanie opresyjne.
Ciało doby moderny to towar, rzecz, przedmiot, pozostający w wyłącznej gestii
niezainteresowanych losem człowieka elit. Bliżej nieokreślone grupy władzy mają
decydować o jego wykorzystaniu dla równie niedopowiedzianych (w przedmiocie
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swojej genezy, nie wspominając o etycznej prawomocności) celów społecznych. Optyka
podmiotu nie istnieje, nie mieści się w proponowanych strukturach myśli.
Tutaj w sensie meritum i referującej je stylistyki wypowiedzi Zygmunta Baumana
następuje przełom. Zmienia się paradygmat: z ciała jako „przypadłościowego” elementu
decyzji uprzywilejowanych gremiów społecznej stratyfikacji, na rzecz ciała „upodmio
towionego”, zaliczonego w poczet immanentnych atrybutów człowieka i przedmiotów
jego wyłączności. Czy aby na pewno? To znaczy: czy aby na pewno można odtąd mówić
o ciele niezależnym od zewnętrznych wpływów? Zygmunt Bauman rozwiewa te złu
dzenia, pisząc: „Większość wrażeń, jakich ciało doznać może, wymaga podniet, które
mogą nadejść tylko z zewnętrznego świata. [...] Sprawność ciała [...] mierzy się właśnie
stopniem owego otwarcia” (Bauman 1995a, s. 98). Niestety, każde przeżycie skazane
jest na dezaktualizację. Paradoksalnie, staje się archaiczne zaraz po swym dopełnieniu.
Ciało domaga się następnych podniet. Ludzką fizyczność trawi pozbawiający sił obłęd.
Można owej optyce przyjrzeć się u Anthony’ego Giddensa, który pisze o „ja” każdego
człowieka jako refleksyjnym projekcie, definiowanym jako budowanie tożsamości jed
nostki przez refleksyjne porządkowanie narracji (Giddens 2001, s. 47, 316).
Owa refleksyjność, czy też twórcze konstruowanie jednostkowej narracji, dotyczy nie
tylko tożsamości, sfery odniesień i tworzenia znaczeń, wytyczania celów, ale rozciąga
się także na ciało (w tym zdrowie fizyczne i społeczne), co stanowi bardziej uchwytny
aspekt omawianego procesu. Ciało staje się przedmiotem kreacji, obiektem troskliwej
pielęgnacji, zostaje poddane różnym reżimom. Wydaje się, że równie trafnie opisuje
ten stan – z perspektywy cech konstytutywnych – Tomasz Szlendak (2004), wskazując
na: nowe formy zaufania i ryzyka, nieprzejrzystość i niepewność sytuacji społecznych
we współczesnym świecie.
Zatem człowiek zostaje ponownie „związany” ze społeczeństwem, ale w jakościowo
inny sposób. Ono niczego od niego nie żąda, wręcz przeciwnie – to on żąda czegoś od
społeczeństwa. Wymaga doznań: mocnych, pozostawiających po sobie trwałe wra
żenie, dostatecznie silnych, aby go pobudzić. Ale bezskutecznie – jego sytuacja jest
w swej wymowie położeniem tragicznym: po pierwsze dlatego, że pożądane doznanie
ciągle mu umyka – każde może być od niego słabsze, po drugie z tej racji, że moment
osiągnięcia satysfakcji – o ile nadejdzie – zminimalizuje jego nadzieje na „coś więcej”
w przyszłości. Należy zwrócić uwagę na aspekt dyskursywności przeżyć. Człowiek
uświadamia sobie zasady swego działania: on wie, czego oczekiwać od społeczeństwa,
afekty nie są więc czymś, co pozostaje poza sferą jego racjonalizacji. Doznania stano
wią treść zarówno władzy poznawczej, jak i „pożą-dawczej”. Wydaje się, że jest to na
zdecydowaną niekorzyść wplątanego w paradoks człowieka, ponieważ postmodernizm
zdekonstruował śmierć biologiczną ciała.
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[...] przekształcając ją w worek pełen nieprzyjemnych, ale oswajalnych schorzeń, dzięki czemu
w zgiełku związanym ze zwalczaniem chorób można było zapomnieć o śmiertelności i nie
martwić się nią – w społeczeństwie, [...] odległa błogość nieśmiertelności została zdekonstru
owana [...] zawsze osiągalnymi satysfakcjami, dzięki czemu ich podobieństwo do ostatecznej
doskonałości mogło w ekstazie radości rozpłynąć się i zniknąć z pola widzenia (Bauman 1998a,
s. 196-197).

Probierzem satysfakcji czerpanej z cielesnego życia – z ciała – jest intensywność
i częstotliwość przyjemności. Ciało zostaje przez podmiot sprowadzone do roli wy
konawcy, traci swój „status bytu”. Z drugiej strony stanowi warunek konieczny egzy
stencjalnej treści. Czymże jest utrata możliwości doświadczania przeżyć? Zygmunt
Bauman jest tutaj bliski rozważaniom Viktora Emila Frankla. Koncentruje się wyraźnie
na problemie sensu życia:
[...] najbardziej dojmującym doświadczeniem [...] jest brak pewności siebie. Można wprawdzie
dyskutować, czy filozofowie [...] kiedykolwiek w sposób zadowalający wyartykułowali podstawy
do twierdzenia o obiektywnej wyższości zachodniego racjonalizmu, logiki, moralności, nakazów
kulturowych, reguł cywilizowanego życia itd.; niemniej pozostaje faktem, że nigdy nie przestali
poszukiwać sposobu takiej artykulacji i praktycznie nigdy nie przestali wierzyć, że takie po
szukiwanie zaowocuje – musi zaowocować – powodzeniem (Bauman 1998b, s. 155-156; zob.:
tenże 1995b; tenże 2004).

Zygmunt Bauman definiuje postmodernistyczny sens – ma się on wyrażać w po
szukiwaniu i czerpaniu przyjemności ze zmysłowych doznań, których warunkiem
jest sprawne ciało. W tym stwierdzeniu otrzymuje się wykładnię przeformułowanej
koncepcji zdrowia. Wykładnię dość osobliwą – zdrowie jednostki to nie jej dobrostan
cielesno-psychiczny, pełnia władz konstytuujących człowieczą jedność psychofizyczną,
a – zdolność do doświadczania przyjemności. Im intensywniejsze i częstsze wrażenia,
tym większy przyczynek do wnoszenia o zdrowiu człowieka (fizycznym, psychicznym
i społecznym)5.
Reasumując, czy nie można stwierdzić, że wielość możliwości, jaką daje społe
czeństwo akceptujące konsumpcję cielesno-zdrowotną, dorównuje nieskończoności,
zgodnie z zasadą, że suma potrzeb ludzkich (odnoszących się do poczucia posiadania
ciała i poczucia bycia zdrowym) jest nieskończona? Jakie zatem zagadnienia powinny
być uwzględniane w społeczno-edukacyjnym (w tym pedagogicznym) namyśle wokół
5
Pojęciem kluczowym w narracji Zygmunta Baumana jest kategoria przyjemności. Zawłaszcza
ona przestrzeń opisu ciała (a zatem i zdrowia fizycznego i społecznego) ponowoczesnego, sytuując ją
jako jedyną możliwość deskryptywno-eksplikatywną. Wydaje się, iż prezentowana w sposób, w jaki
ujął ją Zygmunt Bauman, pozwala się potraktować jako pojęcie właściwe hedonizmowi. Jak definiuje
się przyjemność? Hedonizm dostrzega w niej mianowicie: wartość autoteliczną, hierarchizowaną niżej
aniżeli wartość bezinteresownej troski o innych (Blackburn 2004, s. 146); ostateczne dobro doznań
człowieka (Lacey 1999, s. 83); kategorię zrelatywizowaną do intrasubiektywnych doznań podmiotu;
jakość desygnatu pojęcia uzależniona jest od indywidualnych preferencji, odczuć etc. konkretnego
człowieka; cechę świadomości, nie zaś – składnik świadomego działania (Blackburn 2004, s. 327).
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triady starość – edukacja – ciało/zdrowie? Jakie winny być ramy dyskursów o ciele
i zdrowiu oraz kierunki analiz (kontekstów) teoretycznych i zarysowania praktycznych
odniesień we współczesnej problematyce z zakresu edukacji: dla starości (kadry opie
kuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego
pokolenia) oraz w starości (osoby starsze)?
Wydaje się, że w aspekcie zakresu treściwego wynikającego z tytułu niniejszego
artykułu koncepcja Zygmunta Baumana zawiera w sobie wiele interesujących i do
niosłych w skutkach momentów. Jej największą zaletą jest możliwość ujrzenia zmian
percepcji ciała i zdrowia człowieka na przestrzeni dwu formacji (oraz kilku pokoleń)
społeczno-kulturowych (minionej oraz tej, która stanowi teraźniejszość)6. Z pewnością
ciało ludzkie nie jest już własnością społeczną. Społeczeństwo nie występuje w roli
decydenta w kwestii jednostkowego ciała i zdrowia. Nie jest władne nim rozporządzać,
tak jak czyniło to niegdyś. Z pola uwagi umknęły funkcje ciała na rzecz zachowania
stabilności społecznej struktury i principiów, które ta struktura w osobach swoich lu
minarzy stanowi. Ciało stało się w konsekwencji własnością indywidualną, co jednak
nie znaczy jeszcze, że niezależną od społecznego otoczenia swego życia. Społeczeństwo
nadal wpływa na funkcjonowanie ciała. Czyni to już nie mocą decyzji własnej, a samego
podmiotu, który, żądając wrażeń, się nań orientuje. W tym zakresie słowa Wolfganga
Welscha (1998, s. 8), a dotyczące radykalnego pluralizmu jako podstawowej zasady
społeczeństw, stają się realne i uznane, a pluralistyczne wzory sensu i działania (w tym
co do ciała i zdrowia; edukacji dla/do starości, edukacji przez starość oraz w starości)
zyskują przewagę i nawet… stają się obowiązujące.
Szczegółowo nie dookreślono wskazanego w tytule pola zaangażowania edukacji
w sferę ciała i zdrowia, w nadziei, że dalsza refleksyjna aktywność nadawać będzie nowy
sens i poznawcze znaczenie. Można podkreślić, że problemy stają się tylko wtedy pe
dagogiczne, kiedy stają się teoretycznie sprecyzowane (nie są nimi z natury). Ponieważ
andragogika współtworzy społeczną rzeczywistość, jest też bezpośrednio zaangażowana
w tę rzeczywistość, nie może mieć monopolu w jej analizie, czy też konstruktywnym
krytycyzmie. Zatem w obszarze tworzenia społeczno-pedagogicznych wizji ciała i zdro
wia – w sensie ogólnospołecznym i humanistycznym – powinna poszukiwać na miarę
możliwości krytycznych refleksji i autorefleksji zgodnie z poczuciem odpowiedzialności
6
Równie interesujące są myśli Z. Baumana (2018) ujęte w pośmiertnie wydanej książce Retro
topia. Jak rządzi nami przeszłość – w szczególności jej rozdział czwarty: Powrót do łona. Naukowiec
analizuje szczególną formację ideologiczną, promującą solipsystyczny (w rozumieniu Gorgiasza
z Leontinoi) niejako, cielesno-zdrowotny oraz powiązany z koncepcjami rozwoju osobistego i dość
płytką duchowością egoizm popularnych poradników, trenerów osobistych i wielbicieli filozofii
obiektywizmu (w szczególności amerykańskiej pisarki i filozofki Ayn Rand). Zygmunt Bauman
wskazuje, że jedną z głównych, lecz niejawnych funkcji tej formacji ideologicznej jest insourcing
odpowiedzialności (w przeciwieństwie do outsourcingu) za wszystkie obszary własnego życia na
człowieka (w tym za zdrowie i ciało).
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za cielesność i zdrowotność człowieka dorosłego. Owa odpowiedzialność7 zawarta
w praktyce społecznej oznacza potrzebę samoświadomej partycypacji w tworzącym
się obszarze znaczeń i symboli dotyczących ciała i zdrowia. Każda nowa powstająca
myśl tworzona w ramach autorefleksyjnego uczestnictwa jest przyczynkiem do komu
nikowania ze społeczeństwem8. W rzeczy samej – analizując Baumanowskie treści na
kartach niniejszego artykułu, istotne staje się zadanie dwóch pytań: Czy dla pedagogów
ciało i zdrowie osoby dorosłej przestaje być dyskursem, który odkrywa i objawia Inny,
stając się, li tylko, punktem odniesienia pozwalającym reinterpretować sytuacje ciele
sno-zdrowotne i procesy naszego życia? Do jakiego stopnia można godzić wymagania
roli Innego, starającego się działać – w ramach określonego kontekstu społeczno-kul
turowego – z rolą Innego-naukowca poszukującego oryginalnych rozwiązań, istotnych
nie tylko ze względu na ów kontekst?
Zatem subiektywnie: W jakim stopniu ciało i zdrowie (i też choroba) mogą być
traktowane jako cechy jednostkowe, w oderwaniu od ich kontekstu ideologicznego
(z perspektywy kulturowej, społecznej i środowiskowej) oraz jakie w relacji do tego
powinny być cele i zadania edukacji9 dla/do starości, edukacji przez starość oraz
w starości10? Obiektywnie: W jakim stopniu holistyczne ujęcia definicyjne zdrowia
7
Warto tu wskazać odpowiedzialność społeczną i historyczną. Odpowiedzialność społeczna –
czyli odpowiedzialność za Innego (aspekt allocentryczny – w kontakcie bezpośrednim, interperso
nalnym) oraz za „społeczeństwo” (aspekt socjocentryczny – dotyczy odpowiedzialności za ludzi
stanowiących jakieś grupy, makrostruktury społeczne). Odpowiedzialność historyczna, która prze
kracza zakres podmiotowych działań, jest odpowiedzialnością (za przyszłość) za czyny jednostkowe
i społeczne w obszarze cielesno-zdrowotnym (zgodnie z sugestiami H. Jonasa).
8
Słowa Z. Baumana muszą spełniać (i spełniają) wiele doniosłych funkcji, od czysto poznawczej,
która zawiera się w samym zrozumieniu przeobrażeń otaczającej rzeczywistości, a dotyczących ciała
i zdrowia, po psychologiczną, gdzie człowiek (niejednokrotnie) znajdzie ulgę dla własnych rozterek,
dylematów, poczucia dezorientacji i zagubienia w rozumieniu ciała i zdrowia. Dlatego też – z tak
zarysowaną bogatą recepcją myśli Z. Baumana – należy aktywnie polemizować, wzbogacając jej
wymiar teoretyczny i praktyczny w obszarze andragogiki. Jej subdyscyplinarną powinnością jest
również klasyfikacja wartościująca (organizacja poznawcza i aksjologiczna) procesów oraz zjawisk
współczesności i projektowanie działań, dla których te procesy i zjawiska (w obszarze ciała i zdrowia)
są zarazem celem i kontekstem.
9
Aleksander Kamiński wskazał, iż edukacja (wychowanie) do starości polega na pomaganiu
ludziom w nabywaniu zainteresowań i aspiracji, a także odpowiednich umiejętności i przyzwycza
jeń, które będą przydatne w realizacji trybu życia sprzyjającego wydłużaniu młodości i dającego
satysfakcję aktywności (Dzięgielewska 2009, s. 52). Anna Rudnik podkreśla, że młodemu pokoleniu
należy zapewnić edukację (kształcenie gerontologiczne) zmierzającą do ukształtowania odpowiednich
postaw w stosunku do ludzi starych i starości oraz przełamywania negatywnego stereotypu starości
w społeczeństwie. Edukacja gerontologiczna powinna być tak zaplanowana, by obejmowała wszelkie
działania zmierzające do kształtowania umiejętności, postaw i nawyków. To proces przygotowania
człowieka do życia w starzejącym się społeczeństwie, a tym samym do życzliwego obcowania i współ
pracy z ludźmi starymi (Rudnik 2017, s. 123-124).
10
Według prognoz Eurostatu do 2050 r. (w stosunku do roku 2017) liczba osób w wieku powyżej
65. roku życia w krajach Unii Europejskiej wzrośnie o około 70%, a liczba osób w wieku produkcyjnym
(15-64 lat) spadnie o 12%. Zatem na każdego emeryta będą przypadały jedynie dwie osoby aktywne
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i ciała będą odzwierciedleniem: dalszego rozwoju psychofarmakologii; rozwoju i upo
wszechniania technologii związanych z nadzorem (na co składają się zaawansowane
sposoby diagnozowania kondycji zdrowotnych i kontrola populacyjna – komputerowo
przetwarzane bazy danych, dotyczące różnych wskaźników zdrowotnych, cech jednost
kowych i zbiorowych, komunikacji i zachowań)?

W ramach podsumowania
Po pierwsze: Czy hedonistyczna wizja ciała, którą przedkłada opis Z. Baumana, jest
z punktu widzenia edukacji dla/do starości, edukacji przez starość oraz w starości do
przyjęcia? Czy nie przekreśla bowiem faktycznej podmiotowości człowieka w wyborze
tego, co moralnie wartościowe? Realizacja wartości najniższych w aksjologicznej hie
rarchii przesądza o nieetyczności działań ponowoczesnego indywiduum. Ograniczanie
człowieka oraz jego bycia w świecie do czerpania i przeżywania przyjemności jest w swej
istocie próbą jego wynaturzenia, powrotem do atawizmów, które nijak się mają do
propozycji wyraźnego wyróżnienia ludzkiej jednostkowości od świata przyrodniczego.
Po drugie: Czy interes poznawczy nauk społecznych (a zarazem byt naukowy
tychże) urzeczywistnia się w emancypowaniu społeczeństw ku „wolnej od ograniczeń,
swobodnej komunikacji”? Przy pomocy analizy jako podstawowej kategorii poznania
demaskuje się zarówno „niezmienne regularności działania społecznego, jako takiego”,
jak również „ideologicznie zamrożone stosunki podległości, które zasadniczo mogą
zostać przekształcone” (Folkierska 1990, s. 34). Tym samym, jedną z powinności nauk
społecznych jest odideologizowanie dyskursu o ciele i zdrowiu, a przynajmniej wy
eksponowanie ideologii konstytuujących życie społeczne w powyższych wymiarach.
Po trzecie: Brak zgody, co do celów edukacji dla/do starości, edukacji przez starość
oraz w starości, a ściślej rzecz ujmując – jednolitych źródeł ich pozyskiwania (oraz ich
interpretacji) dla koncepcji pedagogicznych, to problem trudny do zbagatelizowania.
Edukacja koncentruje się przecież na rzeczywistości obiektywnie istniejącej, czyniąc
ją przedmiotem swoich konstruktów (Śliwerski 2004, s. 16), a te z kolei przekładają
się bezpośrednio na praktykę pedagogiczną. Wynika z tego jasno, że synteza zarówno
pedagogii, jak pierwotnych względem nich koncepcji, także z tego powodu jest ideą
trudną, jeśli w ogóle możliwą. Różne proweniencje genetyczne celów edukacyjnych
implikują niestałość teorii, stając się dla edukacji zarzewiem napięć i dysonansów we
wszystkich wymiarach jej istnienia.
Społeczna legitymizacja dla indywidualnych systemów aksjomatycznych (dotyczą
cych np. wartości przyjemności) skutecznie torpeduje koncepcję edukacji, a więc celów
zawodowo, a obecnie przypadają cztery osoby (https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/starzenie-siespoleczenstw-problem-demograficzny-czy-wyzwanie-wspolczesnosci [3.10.2019]).
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i praw, które dotyczą wszystkich, są niezmienne i pozwalają jednoznacznie klasyfikować
zjawiska odnoszące się do ciała i zdrowia. Rozróżnienie prawda – fałsz potrzebuje
pewnej obiektywizacji. Obiektywizacja jest niemożliwa w świecie różnorakich percepcji
rzeczywistości, intrasubiektywnych, a uznawanych za możliwe do wykorzystania także
w życiu społecznym racji uzasadniających i sankcjonujących działania ludzkie.
Niemożność znalezienia racji o charakterze cielesno-zdrowotnym uzasadniających
działanie edukacyjne podaje w wątpliwość ich celowość. Świat, na który te działania
się składają, staje się w związku z tym chaotyczny. W życiu społecznym niemożność
zdefiniowania czegokolwiek w ramach rangowego zaszeregowania, niemożność wska
zania hierarchii, oznacza brak płaszczyzny porozumienia pomiędzy grupami społecz
nymi, uzgodnienia znaczeń dla najbardziej fundamentalnych pojęć, a zatem otwartą
przestrzeń niekonkluzywnej gry znaczeń i relatywizacji wszystkiego do nicości. Czy
wydaje się, że edukacja do/dla/w starości w perspektywie wizji cielesno-zdrowotnej
Zygmunta Baumana ku temu może zmierzać? Czy jest możliwa pedagogika bez norm?
Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem
prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.
Nils Bohr
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IN THE INSTITUTIONAL SYSTEM NETWORK:
AN ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS
Abstract: This article is a voice in the discussion on irregularities in the operation of the institutional
support system for adults with intellectual disabilities, who, due to the specificity of their dysfunc
tion, face fundamental problems in the process of obtaining social autonomy. Often the institutions
established to support this process, due to shortcomings of properly educated staff, are not able to
perform their tasks properly. The text, in the form of a case study presentation, analyses these phe
nomena and attempts to indicate the sources of evil inherent in the system.
Keywords: intellectual disability, adulthood, social support system.
Abstrakt: Tekst jest głosem w dyskusji nad nieprawidłowościami w działaniu systemu instytucjonal
nego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na specyfikę ich
dysfunkcji napotykają na zasadnicze problemy w procesie uzyskiwania autonomii społecznej, instytu
cje zaś powołane do wspierania tego procesu niejednokrotnie, ze względu na braki w przygotowaniu
personelu, nie wywiązują się należycie ze swych zadań. Tekst, w formie prezentacji studium przypadku,
analizuje wspomniane zjawiska i stanowi próbę wskazania źródeł zła, tkwiących w systemie.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, dorosłość, system społecznego wsparcia.

Celem wychowania jest przygotowanie jednostki do pełnego funkcjonowania w spo
łeczeństwie. Osoby dotknięte niepełnosprawnością napotykają w tym procesie na roz
maite trudności, gdyż możliwość odgrywania przez nie ról społecznych jest poważnie
ograniczona. Dlatego na gruncie badań pedagogicznych bardziej użyteczne wydaje
się oparcie nie na medycznym, ale społecznym modelu niepełnosprawności. Według
Klasyfikacji ICF model taki ujmuje niepełnosprawność:
głównie jako problem stworzony przez społeczeństwo i zasadniczo jako kwestię pełnej integracji
społecznej jednostek. Niepełnosprawność nie jest cechą jednostki, a raczej złożonym zbiorem
stanów, z których wiele jest tworem środowiska społecznego. Dlatego […] na całym społeczeń
stwie spoczywa zbiorowa odpowiedzialność za dokonanie modyfikacji środowiska koniecznej dla
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pełnego uczestniczenia ludzi niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego
(ICF, Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia 2001, s. 20).

Każdy z typów niepełnosprawności powoduje specyficzne trudności w pełnieniu ról
społecznych. Na tym tle szczególnie niekorzystnie wyróżnia się niepełnosprawność sfery
psychicznej, czyli niepełnosprawność, u podłoża której znajdują się różne zaburzenia
psychiczne, takie jak na przykład niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne
lub spektrum zaburzeń autyzmu (Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5®
2018, s. 37-47, 58-60; Bobińska i in. 2012, s. 526). Osoba dotknięta którymś z wymie
nionych zaburzeń przejawia zazwyczaj poważne dysfunkcje w zakresie całokształtu
kompetencji społecznych (Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® 2018,
passim; ICD-10, Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdro
wotnych 2008, s. 207-255), nie rozumie wagi moralnej swoich czynów, ma problemy
z planowaniem swych działań etc. (Deutsh Smith 2009, s. 220-305).
Autorzy niniejszego opracowania, ze względu na charakter swych zainteresowań
badawczych oraz doświadczeń zawodowych, szczególną uwagę chcieliby poświęcić pro
blemom osób z niepełnosprawnością intelektualną, nazywaną niekiedy anachronicznie
upośledzeniem umysłowym: „mimo powszechnie uznanego i promowanego terminu
»niepełnosprawność intelektualna« nadal w ustawie o ochronie zdrowia psychiczne
go, nawet w najnowszej nowelizacji, funkcjonuje termin »upośledzenie umysłowe«”
(Bobińska i in. 2012, s. 526). Niepełnosprawność intelektualna, wbrew sugestii zawartej
w nazwie, nie dotyczy jedynie, ani nawet nie przede wszystkim, dysfunkcji w sferze
intelektu; większość opracowań wyraźnie podkreśla, że w jej przebiegu równie istotne
są zaburzenia funkcjonowania społecznego. Klasyfikacja DSM-5 podaje, że niepełno
sprawność intelektualna:
obejmuje deficyty zarówno w zakresie funkcjonowania intelektualnego, jak i adaptacyjnego [...],
funkcjonowania społecznego oraz w dziedzinach praktycznych. […] Występowanie deficytów
w przystosowywaniu się, powodujących niepowodzenia w realizacji standardów rozwojowych
i społeczno-kulturowych […] (Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® 2018,
s. 37-38), [przy czym kłopoty te pogłębiają się wraz ze stopniem („poziomem ciężkości”) nie
pełnosprawności] (tamże, s. 39-42).

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną dodatkowo utrudnia funkcjonowanie
społeczne i pogłębia problemy fakt, że niejednokrotnie współwystępują u nich inne
zaburzenia psychiczne, takie jak: zaburzenia nastroju i emocji, samobójstwa i próby
samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania,
zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia agresywne i autoagresywne (Bobińska i Gałecki
2010, s. 18-29; Bobińska i in. 2012, s. 320-332).
Kłopoty te, wraz z wiekiem, ulegają spiętrzeniu, powodując w okresie dorosłości
wystąpienie określonych problemów. Na potrzeby niniejszego opracowania dorosłość
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osoby z niepełnosprawnością intelektualną będzie rozumiana jako etap w jej życiu,
następujący po zakończeniu okresu rozwojowego (Kryteria diagnostyczne zaburzeń
psychicznych DSM-5® 2018, s. 38), którego społecznym i formalnym wyznacznikiem
jest zakończenie edukacji przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością inte
lektualną (edukacja specjalna, integracyjna lub inkluzywna). Zgodnie z przepisami
prawa oświatowego – zawartymi na przykład w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 4 – w przypadku osób
z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną edukacja może trwać
nawet do ukończenia przez nie 24. roku życia. Warto podkreślić, iż w takim ujęciu do
rosłość osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z przyczyn oczywistych, nie spełnia
wszystkich kryteriów przypisanych przez psychologię rozwojową dla dorosłości osoby
pełnosprawnej. Zauważyć się daje zwłaszcza brak „zdolności do odpowiedzialnego
podejmowania nowych ról społecznych” czy też „autonomicznego kierowania własnym
życiem” (Harwas-Napierała i Trempała 2006, s. 203). Według Małgorzaty Kościelskiej:
Samo zaistnienie w życiu dziecka szkodliwych dla rozwoju czynników nie przesądza jeszcze
o patologii; w sprzyjających warunkach może bowiem nastąpić ich wyrównanie. Prawdziwy
proces patologizacji rozpoczyna się wtedy, kiedy następuje ciąg interakcji o charakterze nega
tywnego sprzężenia zwrotnego (Kościelska 1998, s. 190).

Z punktu widzenia niniejszego opracowania za „negatywne sprzężenie zwrotne”
można uznać niepowodzenia w procesie dochodzenia do autonomii społecznej, wyni
kające ze zderzenia czynników wynikających z niepełnosprawności oraz niewydolnie
działającego systemu społecznego wsparcia. Przez pojęcie systemu społecznego wsparcia
osób z niepełnosprawnością intelektualną autorzy rozumieją „obiektywnie istniejące
i dostępne sieci społeczne, które […] pełnią funkcję pomocną wobec osób, znajdujących
się w trudnej sytuacji” (Sęk i Cieślak 2004, s. 14), w tym konkretnym przypadku – osób,
u których zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną. Wspomniane sieci spo
łeczne mogą obejmować: grupy samopomocy i wolontariuszy, inicjatywy pozarządowe,
stowarzyszenia i fundacje, formalny system pomocy społecznej (profesjonalni pracow
nicy socjalni) oraz formalny system pomocy medycznej, edukacyjnej i ekonomicznej
(Sęk i Cieślak 2004, s. 18-21).
Wszystkie przywołane dotąd okoliczności powodują, iż osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, zwłaszcza sprzężoną z innym zaburzeniem psychicznym, dopuszczają
się czasami czynów, które obiektywnie należy uznać za niewłaściwe, czy nawet mające
charakter kryminalny. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż osoby te „nie popełniają
przestępstw częściej, niż osoby sprawne intelektualnie […], a znaczna ich większość
nigdy nie łamie prawa” (Bobińska i in. 2012, s. 530). Jednak ich sytuacja społeczna jest
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niewątpliwie trudna i nietypowa; zrozumienie jej specyfiki powinno skutkować takim
postępowaniem instytucji oraz służb, które ograniczyłoby możliwość popełniania nie
pożądanych czynów, a przy tym zapewniło odpowiednie środowisko rehabilitacyjne.
Tak być powinno, jednak często sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. W roku 2013
media obiegła historia dwudziestopięcioletniego Radosława A., mężczyzny z niepełno
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, który za drobne kradzieże został
skazany na karę pozbawienia wolności, co więcej – karę tę przez jakiś czas odbywał.
Sprawa wydawała się jedynie absurdalną, jednostkową pomyłką, ale kontrola zlecona
przez Rzecznika Praw Obywatelskich doprowadziła do stwierdzenia takiej skali nie
prawidłowości, iż konieczne okazało się przeprowadzenie dokładniejszych badań. Ich
efektem jest raport Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone
w jednostkach penitencjarnych; z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych
przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, opublikowany w 2017 roku.
Wynika z niego, iż podobne sytuacje zdarzają się częściej:
Niezależnie od faktu, iż choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe [...] stwierdzane
u sprawców w trakcie popełniania przez nich czynu zabronionego, wykluczające zdolność rozpo
znania jego znaczenia i pokierowania ich postępowaniem, powodują wyłączenie poczytalności,
to w praktyce istnieje cały szereg przypadków skazywania takich osób na karę pozbawienia
wolności (Dawidziuk, Mazur 2017, s. 17).

Problem ma więc charakter nie doraźnej nieprawidłowości, ale błędu systemowego. Jest
to tym bardziej niepokojące, że polski system prawny zawiera wiele zapisów, mających
chronić osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
przed takimi sytuacjami. Zawarte są one zarówno w wewnętrznych uregulowaniach,
zwłaszcza w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(wraz z późniejszymi aktualizacjami), jak i w ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która w Artykule 12 Równość
wobec prawa stwierdza między innymi, że „środki związane z korzystaniem ze zdolności
prawnej” przez osoby z niepełnosprawnością „będą proporcjonalne i dostosowane do
sytuacji danej osoby”, natomiast w Artykule 13 Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
podkreśla wagę dostosowań proceduralnych i fachowego przygotowania pracowników
wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie.

Problematyka badań własnych
Autorzy niniejszego artykułu nie mają kompetencji do analizowania zagadnień zwią
zanych z funkcjonowaniem systemu prawnego w stosunku do osób z niepełnospraw
nością. Problematyka ta doczekała się już zresztą analiz i opracowań, koncentrują
cych się na kwestii: aspektów prawnych i orzecznictwa (m.in. ubezwłasnowolnienie,
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odpowiedzialność, wady orzeczenia woli) (Bobińska i in. 2012, s. 525-541), okoliczności
wyłączających odpowiedzialność karną (Eichstaedt i in. 2017, s. 70-80), czy też prawa
do sądu oraz praktycznej jego realizacji (barier i ułatwień, takich jak np. osoba wspie
rająca) (Zima-Parjaszewska 2015, s. 65-158).
Autorom wydaje się jednak oczywiste, że sytuacja, w której osoba z niepełnospraw
nością intelektualną dostaje się w tryby instytucji wymiaru sprawiedliwości, nie bierze
się znikąd. Jest ona „negatywnym zwieńczeniem” wcześniejszych procesów, w których
system społecznego wsparcia zawiódł; to okoliczność tyleż ewidentna, co mało zbadana.
Dlatego też przebieg procesów, które prowadzą osobę z niepełnosprawnością inte
lektualną przed oblicze sądu, a nawet do jednostki penitencjarnej, jest przedmiotem
badań zaprezentowanych w niniejszym artykule. Celem tych badań była próba okre
ślenia czynników, mających wpływ na to, że system społecznego wsparcia osób z nie
pełnosprawnością intelektualną, przejawiających zachowania aspołeczne, niekiedy nie
działa wydajnie. Z tak zarysowanego celu wynika bezpośrednio pytanie badawcze, które
brzmi: jakie czynniki występujące w systemie społecznego wsparcia mogą wywierać
negatywny wpływ na efektywność procesu rewalidacji (przy uwzględnieniu poszcze
gólnych jego etapów) osób z niepełnosprawnością intelektualną popełniających czyny
społecznie niepożądane? Warto podkreślić, że istotny jest, ujęty w pytaniu, odnoszący
się do procesu, rozwojowy charakter badanego fenomenu.
Dla realizacji tak określonego celu autorzy zdecydowali się na wybór strategii jako
ściowej, szczególnie użytecznej w badaniu zjawisk o charakterze długotrwałym (Creswell
2013, s. 37-39). Jako metodę badawczą zastosowano studium przypadku. Uwzględniono
zarówno jego zalety – czyli możliwość szczegółowego i wszechstronnego poznania
badanego zjawiska oraz uzyskanie podstaw do sformułowania trafnych postulatów tera
peutycznych – jak i wady, to znaczy ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące ekstrapolacji,
czy też generalizacji uzyskanych wyników (Pilch i Bauman 2010, s. 77-79). Studium
przypadku pozwala uchwycić unikalny, niejako ex definitione, charakter biografii każ
dej osoby z niepełnosprawnością, i daje szansę przeprowadzenia efektywnej analizy
skomplikowanego splotu zjawisk pojawiających się w badanym procesie. Ponieważ
w badaniach jakościowych „nie podaje się przypuszczeń […] ani nie wysuwa hipotez”
(Creswell 2013, s. 147), nie zostały one sformułowane w niniejszym opracowaniu.
Autorzy mają świadomość, że dopiero wykonanie większej liczby analiz zbliżonych
do przedstawionej poniżej może być potraktowane jako podstawa do stworzenia uza
sadnionych uogólnień oraz opracowania postulatów reformy systemowej. I tak właśnie,
jako element większego przedsięwzięcia, ujmują swe badania.
Podstawową techniką, zastosowaną w niniejszym studium przypadku, była ob
serwacja o charakterze uczestniczącym (Pilch i Bauman 2010, s. 88). Autorzy znają
bohatera artykułu od ponad 20 lat, jeden z nich był przez kilka lat jego wychowawcą
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w szkole specjalnej, oboje zaś współpracowali z nim i jego matką w ramach stowarzy
szenia, angażowali się też w pomoc podczas kontaktów z instytucjami czy z adwokatem.
Można przyjąć, że obserwacja pana Andrzeja i jego sytuacji życiowej rozpoczęła się
właśnie wtedy, przed dwudziestu laty, choć początkowo nie miała ona ze strony auto
rów charakteru intencjonalnego, odbywała się niejako przy okazji innych kontaktów
profesjonalnych. Należy także podkreślić, że z powodu wspomnianego profesjonalnego
charakteru relacji obserwacje te były z konieczności wnikliwe oraz zobiektywizowane.
Natomiast od momentu pojawienia się i eskalacji opisanych w studium przypadku
problemów, czyli od około ośmiu lat, obserwacja nabrała charakteru w pełni intencjo
nalnego i ukierunkowanego. Materiał zebrany podczas obserwacji został uzupełniony
analizą dokumentacji wytworzonej przez szkołę, instytucje pomocy społecznej, proku
raturę i organizacje pozarządowe, takich jak: opinie pedagogów i psychologów, pisma
urzędowe czy też indywidualne programy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ze
względu na publikacyjne ograniczenia formalne zebrany materiał został przedstawiony
z konieczności niezwykle skrótowo. Niektóre wątki znacznie okrojono, inne całkowicie
pominięto. Ma to niestety wpływ na poziom przejrzystości prezentacji zjawisk, ze swej
natury bardzo skomplikowanych, uwarunkowanych wieloczynnikowo i rozłożonych
w czasie. Całościowa prezentacja danych niewątpliwie utwierdziłaby czytelników
w przekonaniu, że wnioski zaprezentowane w Podsumowaniu są wiarygodne i rzetelnie
opracowane, zaangażowanie zaś autorów w opisywane zjawiska nie miało wpływu na
ich obiektywizm, gdyż dynamicznie zmieniająca się sytuacja wielokrotnie zmuszała
ich do dokonywania refleksji nad dokładnością obserwacji oraz trafnością konkluzji.
Z uwagi na aspekty etyczne (autorów przez wiele lat łączyły bezpośrednie relacje
zarówno z podmiotem badań, jak też z członkami jego rodziny, pracownikami instytucji
i z działaczami organizacji pozarządowych, niektóre zaś konkluzje zawarte w tekście są
dla części z nich zdecydowanie niekorzystne), a także ze względu na wymóg ochrony
danych osobowych autorzy nie zamieścili w tekście informacji pomocnych w identy
fikacji bohatera (dokonano zabiegu fikcjonalizacji imienia oraz inicjału nazwiska), jak
też instytucji mających wpływ na jego los.

Studium przypadku: Andrzej W.
Prezentacja
Podmiotem analizy jest fragment biografii mężczyzny, obecnie 29-letniego, ze zdiagno
zowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zaburzeniami
lękowymi oraz epilepsją. W Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności mężczyzna ten otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stop
niu znacznym. Od 18. roku życia jest całkowicie ubezwłasnowolniony.
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Okres edukacji szkolnej
W latach 2000-2012 pan Andrzej uczęszczał do szkoły specjalnej, pobierając edukację
w klasie dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto od dzie
ciństwa był pod opieką dwóch organizacji pozarządowych, włączając się aktywnie
w ich działalność, dobrze wywiązując się ze swych zadań i zachowując się prawidłowo.
W opinii pracowników szkoły i osób związanych ze stowarzyszeniami pan Andrzej
był osobą „trudną, upartą, irytującą” (co, przy uwzględnieniu kolokwialnego charak
teru tych określeń, adekwatnie charakteryzowało jego zachowanie), miał jednak duży
potencjał, wiele można go było nauczyć. Był przy tym wrażliwy na próby manipulacji,
nieszczerość, niesprawiedliwość czy stosowanie podwójnych reguł.
W latach 2009-2012 objęto go nauczaniem indywidualnym z powodu nasilonych
zaburzeń zachowania, spowodowanych wystąpieniem silnych stanów lękowych i pro
blemów z kontrolowaniem emocji. Ich pojawienie się miało niewątpliwie związek
z tragiczną śmiercią ojca oraz związanymi z nią perturbacjami funkcjonowania rodziny.
Przez cały okres edukacji, również podczas nauczania w trybie indywidualnym,
czynił stałe postępy. Przy zachowaniu określonych reguł można było, w zdecydowanej
większości wypadków, zapobiec nasilaniu się zachowań trudnych.
Matka pana Andrzeja była przez wychowawcę określana jako osoba efektywnie
współpracująca ze szkołą, stosująca w wychowaniu syna prawidłowe reguły. Pojawiała
się w szkole na każde wezwanie, a niejednokrotnie, gdy problemy z zachowaniem
pana Andrzeja nasilały się, spędzała w klasie całe dnie. Ponadto działała w jednym ze
wspomnianych stowarzyszeń, przez 15 lat pełniąc funkcję przewodniczącej Zarządu.
Specjaliści związani z organizacjami twierdzili, że prezentowała prawidłowe posta
wy rodzicielskie, świetnie też rozumiała problemy innych osób niepełnosprawnych.
Walcząc o ich prawa, nie bała się otwarcie wygłaszać swoich poglądów w kontaktach
z przedstawicielami władz czy z pracownikami placówek wsparcia.
Ogólnie rzecz ujmując, należy uznać, że w opisywanym okresie praca z panem
Andrzejem, choć trudna, przynosiła pożądane efekty, natomiast współpracę z matką
można określić jako bardzo dobrą. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy pan Andrzej,
po ukończeniu edukacji szkolnej, trafił do jednej z placówek rehabilitacji społecznej.
Uczestnictwo w placówce rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością
Od września 2012 roku do końca 2017 roku pan Andrzej uczęszczał do dziennej placówki
zajmującej się rehabilitacją społeczną dorosłych osób z niepełnosprawnością. Według
pracowników ośrodka był osobą agresywną i nieobliczalną, która powinna przebywać
pod stałą kontrolą opiekuna w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. W ich opinii czę
sto zachowywał się irracjonalnie, doznawał „stanów emocjonalnych nieadekwatnych
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do rzeczywistości”, był też „naładowany wrogością”. Zbytnio angażował się w relację
uczuciową z jedną z uczestniczek placówki: związek ten trwał cztery lata i, zdaniem
pracowników, nacechowany był „zaborczością, obsesyjną zazdrością, nieustannymi
podejrzeniami o zdradę, co prowadziło do ograniczania wolności wybranki”. Według
dokumentacji inni uczestnicy placówki bali się go, nie rozumieli jego reakcji, on zaś
osaczał kolejne osoby, buntował je, dawał zły przykład.
Z dokumentacji placówki nie wynika jednak, aby od początku podjęto konse
kwentne działania, czy też wyznaczono jasne reguły, mające przeciwdziałać opisanym
zjawiskom. Próby takich działań pojawiły się dopiero wtedy, gdy problemy narosły, ale
miały charakter raczej represyjny niż rewalidacyjny. Pracownicy placówki nie szukali
pomocy we wspomnianych organizacjach pozarządowych, nie zadbali też o to, by we
współpracy z matką skierować pana Andrzeja na konsultację psychiatryczną.
Z kolei pan Andrzej twierdził, że terapeuci pracujący w placówce nie słuchają
uczestników, którzy są zastraszeni, i unikają wyrażania negatywnych opinii, gdyż grozi
im za to usunięcie z ośrodka. Dostrzegał sytuacje, które oceniał jako niesprawiedliwe,
na przykład fakt, że uczestnikom zabrania się ładowania smartfonów, a terapeuci mogą
to czynić swobodnie; jeden z nich ładuje otwarcie swego elektronicznego papierosa.
Natomiast w relacjach placówki z matką za istotną cezurę można uznać rok 2014.
Wcześniej kontakty uznawano za poprawne i częste. Począwszy od roku 2014, zaczęto
jednak twierdzić, że matka unika spotkań, nie odbiera telefonów, jest roszczeniowa,
lekceważy pracowników i nie kontroluje tego, co robi syn.
Matka potwierdzała pogorszenie relacji, jednak jej przyczynę widziała nie w ne
gatywnej ewolucji własnej postawy, ale w zmianie na stanowisku kierownika ośrodka
pomocy społecznej, który pełni bezpośredni nadzór nad placówką rehabilitacyjną, do
której uczęszczał pan Andrzej. Zmiana ta spowodowała bowiem konflikt z nowym
kierownikiem na tle działalności społecznej matki, zwłaszcza w roli przewodniczącej
zarządu stowarzyszenia. Warto przy tym podkreślić, że stosunki z poprzednim kie
rownikiem układały się całkowicie poprawnie i harmonijnie.
Matka utrzymywała, że nikt spośród pracowników nie słucha jej argumentów, że
„robią z niej wariatkę”, że boi się odbierać od nich telefony, gdyż zamiast prób wspólnego
rozwiązania problemów terapeuci próbują agresywnie przerzucić całą odpowiedzial
ność tylko na nią.
W dokumencie z 2015 roku podsumowującym trzyletni okres rehabilitacji (co należy
podkreślić – powstałym bez udziału psychologa) stwierdzono, że niedostosowanie do
norm i oczekiwań społecznych będące źródłem konfliktów i napięć w ośrodku wyklu
cza całkowicie możliwość podjęcia przez pana Andrzeja jakiegokolwiek zatrudnienia.
Uznano, że bardziej wskazana od rehabilitacji społecznej i zawodowej w placówce
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byłaby praca socjoterapeutyczna we współpracy z opiekunem prawnym. Postanowiono
jednak przedłużyć jego uczestnictwo.
Wydarzenia 2017 i 2018 roku
2017 rok obfitował w wydarzenia, które miały zasadniczy i tragiczny wpływ na dalsze
losy pana Andrzeja. Przede wszystkim na początku tego roku u matki stwierdzono
ciężką chorobę onkologiczną, przez co często musiała się ona poddawać hospitalizacji.
Matka poinformowała pisemnie placówkę o swej ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie.
Wciąż jednak odpowiadała niezwłocznie na wszelkie pisma z ośrodka.
W lutym 2017 roku pan Andrzej wysłał na messengera placówki wiadomość, która
miała przekonać jedną z terapeutek do tego, by mógł uczestniczyć w zajęciach wspól
nie ze swoją dziewczyną. We wpisie tym groził, że ujawni publicznie niewygodne jego
zdaniem informacje na temat tego, co się dzieje w placówce. Matka, która była w tym
czasie hospitalizowana i nie znała treści wpisu, podjęła decyzję, że do jej powrotu syn
nie będzie uczęszczał do placówki. Jak się okazało później, nie wrócił tam już nigdy.
W kolejnych tygodniach do placówki wpłynęło pismo matki dziewczyny pana
Andrzeja, w którym zawarta była sugestia, że jest on niebezpieczny dla jej córki i źle
ją traktuje. Do pisma załączono jego dwa obraźliwe wpisy z facebooka. Pan Andrzej
twierdził, że kobieta, namawiana przez pracowników placówki, zabraniała córce kontak
towania i spotykania się z nim, zabrała jej telefon i odcięła dostęp do internetu. Podkreślał
przy tym, że z dziewczyną chodzi już cztery lata i że nie jest ona ubezwłasnowolniona.
Trzeba przy tym nadmienić, iż przez pierwsze lata związku matka dziewczyny nie zgła
szała żadnych zastrzeżeń ani uwag do zachowania pana Andrzeja; sytuacja zmieniła się
wyraźnie, gdy nastąpiło opisane powyżej, ogólne pogorszenie sytuacji.
Ośrodek, poza praktycznie całkowitym zerwaniem współpracy z matką, w dalszym
ciągu nie korzystał z potencjalnego wsparcia stowarzyszeń ani nie zadbał o zapewnienie
panu Andrzejowi pomocy psychiatrycznej.
Natomiast pod koniec marca 2017 roku placówka złożyła do prokuratury trzy za
wiadomienia. Pierwsze dotyczyło wniosku o zmianę opiekuna prawnego; jako powód
podano całkowity brak kontaktu z matką pana Andrzeja, a jej postawę określono jako
negatywną, a nawet obojętną. Nie uwzględniono przy tym w najmniejszym stopniu
faktu jej ciężkiej choroby, o której, jak wspomniano, placówka była poinformowana.
Wniosek został w maju 2017 roku oddalony.
Złożono też dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez pana Andrzeja:
jeden dotyczący publicznego zniesławienia pracowników placówki w środkach ma
sowej komunikacji, drugi mający za przedmiot czyny przeciwko trojgu uczestnikom.
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W kwietniu 2017 roku kierowniczka placówki nałożyła na pana Andrzeja karę upo
mnienia, zawieszając go jednocześnie w prawach uczestnika „w związku z toczącym się
postępowaniem karnym do czasu wyjaśnienia sprawy”. Przebywająca w szpitalu matka
wystosowała do ośrodka pomocy społecznej pismo z protestem odnośnie do sposobu
wyjaśniania sprawy, które zaklasyfikowano jako skargę administracyjną, a następnie
odrzucono, powielając argumentację placówki i określając matkę jako roszczeniową,
a pana Andrzeja jako agresywnego.
Prokuratura odmawiała udzielania informacji na temat toczącego się postępowania,
gdyż nie był w tym czasie stroną w sprawie. Od innych uczestników placówki – kolegów
pana Andrzeja – docierały jedynie informacje, że byli oni przesłuchiwani. Z końcem
2017 roku pan Andrzej został wykreślony z listy uczestników placówki.
Dopiero w styczniu 2018 roku, gdy miał już status podejrzanego, przesłuchano go
w sprawie złożonych zawiadomień; oczywiste jest, że jako osoba z niepełnosprawnością
intelektualną, po tak długim czasie nie był w stanie podać adekwatnych wyjaśnień.
W marcu 2018 został przebadany przez biegłych, którzy orzekli znaczne ograniczenie
zdolności rozpoznania znaczenia czynu i zdolności kierowania swoim postępowaniem.
W kwietniu 2018 roku odebrał akt oskarżenia. Postawiono mu siedem zarzutów,
wśród nich zarzut znieważenia słownego kierownika i trzech pracowników placówki
(w przypadku kierowniczki owo znieważanie miało trwać stale od początku jego pobytu,
czyli od 2012 r.), gróźb karalnych w stosunku do dwóch pracowników oraz uczestnika
placówki i matki jego dziewczyny, stalkingu wobec tej ostatniej oraz uderzenia uczest
niczki w marcu 2017 r. Sam pan Andrzej, na pytanie, o co jest oskarżony, odpowiadał,
że o to, iż „fałszywie przeciw niemu zeznawali”; obrazuje to poziom rozumienia przez
niego sytuacji, w jakiej się znalazł. Ponadto z niektórymi dotychczasowymi kolegami,
którzy uzyskali status poszkodowanych lub świadków oskarżenia, wciąż utrzymywał
poza placówką pozytywne relacje.
Pan Andrzej otrzymał adwokata z urzędu. Współpracownicy matki ze stowarzy
szenia, którzy z powodu jej bardzo ciężkiego stanu zdrowia skontaktowali się z nim
i wsparli go w gromadzeniu materiałów mających służyć obronie pana Andrzeja.
W maju 2018 roku odbyła się pierwsza rozprawa. Tydzień później, po kilkuna
stodniowym pobycie w hospicjum, zmarła matka pana Andrzeja. Dopiero po dwóch
miesiącach sąd ustanowił nowego opiekuna prawnego, którym została dorosła siostra
pana Andrzeja, obciążona opieką nad własnym autystycznym synem.
W opisywanym okresie, począwszy od roku 2017, stan psychiczny pana Andrzeja
sukcesywnie się pogarszał, a zaburzenia zachowania stopniowo się nasilały. Kulminacja
tego procesu nastąpiła po śmierci matki. Był on już wówczas wykreślony z listy uczest
ników ośrodka rehabilitacyjnego, nie podlegał żadnej kontroli, głównym zaś jego
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zajęciem stała się aktywność w mediach społecznościowych. Coraz częściej umieszczał
tam wpisy znieważające inne osoby, również te, które pomagały jemu i jego rodzinie.
Oskarżał je na przykład o zamordowanie matki i groził zemstą: obrazuje to głębokie
zaburzenia rozumienia sytuacji, w jakiej się znajdował. Doświadczyli tego dotkliwie
również autorzy artykułu, dlatego nie zamierzają usprawiedliwiać czynów pana Andrzeja
ani bagatelizować trudności, przed którymi stał personel placówki.
W okresie, gdy pan Andrzej pozbawiony był opiekuna prawnego, rozwinął aspiracje
do samodzielnego życia, zawarcia związku małżeńskiego oraz dostępu do własnych
środków pieniężnych (wcześniej, ze względu na ubezwłasnowolnienie, jego rentą
dysponowała matka), a na wszelkie próby perswazji reagował wrogością. Przestał
przyjmować leki i dbać o higienę osobistą, prawidłowe leczenie i żywienie. Wycofał
się z działalności społecznej w stowarzyszeniach.
Siostra złożyła wniosek do sądu rodzinnego o skierowanie go na przymusowe le
czenie lub umieszczenie w domu pomocy społecznej. Termin rozprawy wyznaczono
na dwa miesiące później. Niestety, w październiku 2018 roku, dwa tygodnie przed
rozprawą, pan Andrzej wysłał za pośrednictwem messengera groźby pod adresem
jednej z pracownic placówki rehabilitacji, do której wcześniej uczęszczał. W wyniku
zawiadomienia został zatrzymany na 48 godzin, po czym sąd postanowił o umieszcze
niu go w szpitalu aresztu śledczego, gdzie przebywał niemal dziesięć miesięcy. W maju
2019 roku orzeczono wobec pana Andrzeja wyrok więzienia w zawieszeniu. Ze względu
na wspomniane obciążenia wychowawcze opiekunki prawnej oraz brak wsparcia ze
strony ośrodka rehabilitacji (opisane działania pracowników doprowadziły bowiem do
trwałego i nieodwracalnego zerwania kontaktu z tą instytucją) dalej pozbawiony jest
on odpowiedniego nadzoru, groźba odwieszenia wyroku i umieszczenia pana Andrzeja
w zakładzie penitencjarnym pozostaje realna.

Podsumowanie
Analiza danych zaprezentowanych w przedstawionym studium przypadku pozwoliła
autorom na wysnucie wielu wniosków, które w rezultacie uprawniają do sformułowania
adekwatnych odpowiedzi na postawione pytanie badawcze. Przede wszystkim jednak
należy podkreślić, iż w pełni potwierdziła się teza mówiąca o tym, że badane zjawisko
miało charakter procesu, w którym sukcesywnie ujawniały się i splatały ze sobą kolejne
czynniki, pogłębiające kłopoty pana Andrzeja i prowadzące do jego kryminalizacji.
Etapy tego procesu oraz czynniki oddziałujące na każdym z nich można zaprezen
tować za pomocą następującego schematu:
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Rycina 1. P
 rzebieg i czynniki procesu kryminalizacji podmiotu badań
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie badawcze, które brzmi: „jakie czynniki występujące w systemie spo
łecznego wsparcia mogą wywierać negatywny wpływ na efektywność procesu rewali
dacji (przy uwzględnieniu poszczególnych jego etapów) osób z niepełnosprawnością
intelektualną popełniających czyny społecznie niepożądane?”, można, na podstawie
danych zgromadzonych w prezentowanym badaniu, odpowiedzieć, że czynnikami
tym były istotne braki w przygotowaniu merytorycznym kierownika i pracowników
ośrodka rehabilitacji społecznej (oraz kierownictwa organu nadzorczego). Braki te
znalazły swój wyraz:
a) w niepodejmowaniu natychmiastowych, adekwatnych, systematycznych i kon
sekwentnych działań na etapie początkowym, gdy zaburzenia zachowania pana
Andrzeja nie były jeszcze ekstremalnie nasilone;
b) w podejmowaniu na etapie początkowym spóźnionych działań o charakterze re
presyjnym, a nie rewalidacyjnym;
c) w niepodejmowaniu, na etapie początkowym, realnej współpracy (a nawet w braku
jakiejkolwiek gotowości w tym zakresie) z rodziną pana Andrzeja, z organizacjami
pozarządowymi ani ze specjalistami z zakresu psychiatrii;
d) w dalszym braku współpracy z rodziną pana Andrzeja, z organizacjami pozarzą
dowymi i ze specjalistami z zakresu psychiatrii na etapie nasilenia zaburzeń;
e) w podejmowaniu, na etapie nasilenia zaburzeń, nieprofesjonalnych działań, których
celem było pozbycie się podmiotu z placówki, nie zaś próba udzielenia mu pomocy.
W kontekście ostatniego punktu należy przywołać dwa, związane ze sobą, zdarzenia.
W 2015 roku pan Andrzej jako uczestnik grupy teatralnej prowadzonej przez
stowarzyszenie podczas przedstawienia teatralnego w części improwizowanej wy
powiedział zdanie, które zostało zinterpretowane bezpodstawnie, w subiektywnej
ocenie kierownika ośrodka, jako krytyka placówki. Kierownik polecił psychologowi
zatrudnionemu w placówce skłonienie pana Andrzeja do publicznego przeproszenia
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pracowników i uczestników. Jako że nie poczuwał się on do winy – do czego miał
podstawy – odmówił, ale uczynił to w sposób wulgarny i posunął się do gróźb wobec
psychologa. Później stwierdził, że został do tego sprowokowany nieuzasadnionymi
oczekiwaniami. W konsekwencji zastosowano wobec niego karę nagany bez wysłucha
nia i możliwości odwołania, w dodatku ogłoszono ją publicznie, w obecności innych
uczestników ośrodka.
Panu Andrzejowi oraz jego matce przedstawiono petycję, powstałą rzekomo z inicja
tywy uczestników ośrodka obrażonych jego wystąpieniem teatralnym, w której domagali
się oni jego usunięcia z placówki. Zarówno tempo, w jakim powstał ten dokument,
jak i jego forma językowa pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że jego
autorami nie byli niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy ośrodka, wielu z nich na
pewno nie rozumiało tego, co podpisują. Do sformułowania takiego wniosku dodat
kowo uprawnia fakt, że w tym samym czasie niektórzy spośród nich – koledzy pana
Andrzeja – utrzymywali z nim wciąż zażyłe stosunki. W rezultacie obu wydarzeń pan
Andrzej stał się nerwowy, wycofany, zrezygnował z udziału w grupie teatralnej.
Osobną kwestią, której nie da się niestety satysfakcjonująco rozstrzygnąć na pod
stawie zaprezentowanego materiału, są przyczyny takiego postępowania personelu
ośrodka. Oczywiste wydaje się, że zawiodło przygotowanie profesjonalne: pracownicy
nie znali metod i środków, które mogłyby stać się pomocne w rozwiązywaniu poja
wiających się problemów. Jednak nie tylko niedostatki merytoryczne miały wpływ
na ich postępowanie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że także ich
stosunek emocjonalno-motywacyjny do pana Andrzeja nie był właściwy. Szczególnie
negatywne rezultaty przyniosła postawa kierowników ośrodka oraz organu nadzorcze
go: ich zachowanie, w ocenie Autorów, nosiło wszelkie znamiona złej woli wobec pana
Andrzeja, jego matki i działaczy organizacji pozarządowych, a przy tym rzutowało na
postawy podwładnych.
Powyższe rozważania warto podsumować sformułowaniem postulatów napraw
czych. Pierwszym z nich jest konieczność podjęcia działań edukacyjnych, istotnie
poprawiających poziom przygotowania merytorycznego pracowników zatrudnionych
w instytucjach społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Tylko bowiem
rzetelna wiedza oraz pełne zrozumienie wszystkich uwarunkowań takich sytuacji –
z jednej strony niewątpliwie zagmatwanych i trudnych, z drugiej zaś wymagających
fachowych działań oraz dużej dozy delikatności i wnikliwości – umożliwią adekwatne
oraz efektywne zmierzenie się z opisanymi zjawiskami.
Drugim postulatem jest konieczność dokonania zasadniczych przewartościowań
w rozumieniu zadań i struktury systemu społecznego wsparcia osób z niepełnospraw
nością intelektualną, wyrażających się dążeniem do tego, by w jak największym stopniu
posiadał on cechy organizacji, którą Stanisław Kowalik nazywa „otwartym systemem
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rehabilitacji”. Koncepcję takiego systemu autor ten zaprezentował już w dziewiątej deka
dzie XX w. (Kowalik 1984, s. 109-122), a następnie sukcesywnie ją doskonalił (Kowalik
1999, s. 173-201). „Charakterystyczną właściwością” otwartego systemu rehabilitacji,
w odróżnieniu od systemu zamkniętego, jest „ścisłe współdziałanie” pracowników
instytucji wsparcia „z osobami należącymi do naturalnego środowiska, szczególnie
z członkami rodzin osób niepełnosprawnych” (Kowalik 1999, s. 189), choć niewątpliwie
działaczy stowarzyszeń i fundacji także można zakwalifikować do tej kategorii.
Chodzi o to, żeby w tym środowisku uzyskać jak największe wsparcie dla podejmowanej
działalności rehabilitacyjnej. Używając języka bardziej teoretycznego, można powiedzieć, że
otwarty system rehabilitacyjny wnika w niszę ekologiczną osoby niepełnosprawnej i wzbogaca
ją, stwarzając możliwości do włączenia się w proces profesjonalnej rehabilitacji oraz stymulując
środowisko społeczne (szczególnie rodzin) do współdziałania w realizacji tego procesu (Kowalik
1999, s. 189-190).

Przedstawiony w artykule przypadek systemu wsparcia społecznego, mający wszelkie
cechy zamkniętego systemu rehabilitacji, w którym pracownicy instytucji są zamknięci
na współpracę z rodziną i przyjaciółmi osób z niepełnosprawnością intelektualną, okazał
wyraziście swą nieefektywność oraz niewydolność, dlatego zmiana paradygmatu jego
działania wydaje się konieczna.
Aby jednak zarysowane powyżej postulaty można było rzeczywiście zrealizować,
konieczne jest, wspomniane w jednym z poprzednich rozdziałów, wykonanie większej
liczby podobnych analiz, opartych na przekrojowych badaniach o charakterze em
pirycznym. Tylko one bowiem dadzą w pełni adekwatny obraz problemu, z którym
chcemy się zmierzyć, a przez to stworzą niezbędną bazę dla efektywnej interwencji.
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construction of reality in relation to the phenomenon of homosexuality in the context of Poland. It
also points to an important area from the perspective of the counselling discourse, which is the work
with homosexual people and people whose relatives have a homosexual sexual orientation. The article
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perception of the counselling situation itself from the perspective of Berger and Luckmann’s concept.
The text is an introduction to further research into the social state of knowledge about homosexuality
and possible changes in reality.
Keywords: homosexuality, knowledge, social construction of reality, counselling.
Abstrakt: Tekst stanowi próbę wskazania na możliwości analityczne, jakie daje koncepcja społecz
nego tworzenia rzeczywistości w odniesieniu do zjawiska homoseksualizmu w Polsce. Wskazano
w nim także na ważny z perspektywy dyskursu poradoznawczego obszar, jakim jest praca z osobami
homoseksualnymi oraz osobami, których bliscy mają homoseksualną orientację seksualną. Artykuł
składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony został stosunek polskiego prawa i Polaków do
homoseksualizmu. Na podstawie raportów z badań (przeprowadzanych m.in. przez takie instytucje
jak Centrum Badań Opinii Społecznej czy Centrum Badań nad Uprzedzeniami) oraz z wykorzy
staniem mediów przedstawiono zarówno przejawy homofobii czy dyskryminacji, jak i tolerancji
wobec osób homoseksualnych. W drugiej części autorka wskazuje na możliwości analityczne, jakie
daje koncepcja społecznego tworzenia rzeczywistości w odniesieniu do sytuacji homoseksualizmu
w Polsce. Wskazano tu na pytania, jakie można zadać z perspektywy tej teorii, przyglądając się zja
wisku homoseksualizmu na terenie Polski. Trzecia część porusza obszar niesienia pomocy osobom
homoseksualnym i ich bliskim w sytuacji poradniczej. Autorka odnosi się tu zarówno do zadań, jakie
stawia przed doradcą spotkanie z osobą homoseksualną czy jej bliskimi w sytuacji poradniczej, jak
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i do postrzegania samej sytuacji poradniczej z perspektywy koncepcji Bergera i Luckmanna. Tekst
stanowi wstęp do dalszych badań społecznego stanu wiedzy na temat homoseksualizmu i możliwej
zmiany rzeczywistości.
Słowa kluczowe: homoseksualizm, wiedza, społeczne tworzenie rzeczywistości, poradnictwo.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na możliwości, jakie daje koncepcja au
torstwa Petera L. Bergera oraz Thomasa Luckmanna w odniesieniu do wyjaśnienia
postaw Polaków oraz polskiego prawa wobec osób homoseksualnych. Zawiera również
spostrzeżenia dla dyskursu poradoznawczego wyłaniające się z perspektywy tej teorii.
Praca z osobą homoseksualną oraz jej bliskimi jest ważnym, jednak nadal niedoce
nianym i często pomijanym tematem. Na to, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie
oraz odpowiednia postawa doradcy w kontakcie z osobą, która przechodzi proces
odkrywania swojej homoseksualnej orientacji seksualnej, czy też jest w innej trudnej
sytuacji, a jest osobą homoseksualną, zwraca uwagę Alina Łysak. Co prawda, odnosi
się ona przede wszystkim do lesbijek, które jako homoseksualne kobiety są podwójnie
dyskryminowane i pomijane, jednak jej wskazówki oraz spostrzeżenia można odnieść
do pracy z osobą homoseksualną oraz jej bliskimi niezależnie od płci (Łysak 2007).
Zanim jednak wątek ten zostanie rozwinięty, warto wcześniej nakreślić sytuację osób
homoseksualnych w Polsce oraz możliwe kierunki jej analizowania. Znajomość aktualnej
sytuacji osób homoseksualnych w Polsce, środowiska, w jakim się poruszają lub w jakim
mogą uzyskać wsparcie, ale też problemów społecznych, z jakimi się borykają, będzie
na pewno pomocna w pracy doradcy z osobami homoseksualnymi (Łysak 2007, s. 155).
Obecnie na świecie wiele państw postanowiło zrezygnować z przepisu stanowiącego
o tym, że tylko osoby o odmiennej płci mogą stanowić formalny związek. Na taki krok
zdecydowały się między innymi Niemcy, Belgia, Kanada oraz ponad 20 innych państw.
Niektóre kraje umożliwiają zawarcie związku małżeńskiego osobom spoza jego granic,
nieposiadającym obywatelstwa. Śluby te nie są jednak uznawane na terytorium kraju
ojczystego, jeśli jego prawo na to nie zezwala. Zdarzają się jednak państwa, które nie
dają możliwości osobom tej samej płci na sformalizowanie związku, lecz uznają jego
zawarcie poza granicami ojczyzny.
Polskie prawo nie zezwala osobom tej samej płci na tworzenie formalnego związku
oraz nie uznaje małżeństw zawartych poza granicami kraju. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. definiuje małżeństwo następująco: „Małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.). Podobnie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ustosunkowuje się do
instytucji małżeństwa. W dziale I wyraźnie zaznaczono, że małżeństwo może zostać
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zawarte przez kobietę i mężczyznę (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy, Dz.U. 1964 Nr 9, poz. 59).
Mimo że konstytucja nie zabrania jednoznacznie zawierania jednopłciowych mał
żeństw czy związków partnerskich, zapis o tym, że jest to związek kobiety i mężczy
zny, stanowi argument dla polskich urzędów oraz sądów, aby nie zezwalać parom
homoseksualnym na ich zawieranie oraz aby nie uznawać związków zawartych za
granicą. Co za tym idzie, pary homoseksualne nie mają praw przysługujących parom
heteroseksualnym, na przykład prawa do dziedziczenia, do wychowywania wspólnie
dziecka, do uzyskania informacji medycznej na swój temat czy do odmowy składania
zeznań przeciwko partnerowi.
Polskie prawo jest więc stanowczo przeciwne legalizacji par homoseksualnych
i w związku z tym uznania ich praw na równi z prawami par heteroseksualnych. Poza
brakiem wsparcia oraz dyskryminacją ze strony władz osoby homoseksualne spotykają
się również z homofobią ze strony mieszkańców naszego kraju.

Stosunek Polaków do homoseksualizmu – wyniki badań
W 2014 roku ukazał się raport powstały jako wynik projektów Out and Safe oraz Step
up reporting on homophobic and transphobic violence: Różowa księga nienawiści.
Przemoc wobec osób LGBTI w Polsce. Badane były nie tylko osoby, które doświadczyły
aktu przemocy, ale też świadkowie takich zdarzeń. W tekście ukazała się między innymi
tabela ukazująca, z jakim rodzajem przemocy spotkali się respondenci. Pojawiają się
tam takie kategorie jak obraźliwe wyzwiska i inne formy przemocy werbalnej (odpo
wiedź udzielona przez ponad połowę badanych), przemoc fizyczna, a nawet usiłowanie
zabójstwa. Osoby o homoseksualnej orientacji spotkały się z przemocą także ze strony
takich osób jak funkcjonariusz policji czy pracownik służby zdrowia. Z badań wynika,
że sprawcą jest częściej więcej niż jedna osoba oraz że najczęstszym miejscem ataków
są miejsca publiczne. Badani mówią o bierności świadków zdarzenia (nauczycieli, po
licji). W raporcie opisano także sytuacje doświadczenia przemocy ze strony rodziców
(przetrzymywanie w domu, wyzwiska, pobicie) (Makuchowska i Chaber 2014, s. 7,
11, 19, 27, 29, 50-66).
Dwa lata później, w 2016 roku w Warszawie w ramach projektu Wymiar sprawie
dliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści Kampania Przeciw
Homofobii opublikowała Hate No More: raport o Polsce. Przedstawia tam wyniki badań
dotyczących stosowania przemocy wobec osób ze środowiska LGBT. Na pytanie zawarte
w raporcie, czy otwartość na temat swojej orientacji seksualnej wiąże się z prawdopodo
bieństwem doświadczenia przemocy, autorzy udzielają jednoznacznej odpowiedzi – tak.
Badania pokazują, że w 2015 roku 15% gejów i 11% lesbijek doświadczyło przestępstwa.
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Tak jak pokazał poprzedni raport, sprawcy zazwyczaj działają w grupach, jedynie w ⅓
przypadków agresorem była jedna osoba, a przemoc jest najczęściej doświadczana ze
strony znajomych ze szkoły i pracy, rzadziej od obcych. Przestępstwa są bardzo rzadko
zgłaszane, czego głównym powodem jest brak wiary w chęć policji do zajęcia się sprawą
(43,50% badanych) oraz w możliwość zrobienia czegokolwiek (20,20%). Kiedy jednak
ofiara zdecydowała się już na rozmowę z funkcjonariuszem policji, ponad połowa
z nich była zniechęcana do zgłaszania przestępstwa. I chociaż badania pokazują różne
nastawienie policjantów, część osób biorących udział w badaniu jakościowym mówi
o homofobicznym nastawieniu funkcjonariuszy, a dwoje z nich opowiada nawet o zda
rzeniach, w których sprawcami przemocy byli sami policjanci. Warto też wspomnieć, że
w żadnym z przypadków, które trafiły do sądu, sąd nie rozpoznał homofobicznej i/lub
transfobicznej motywacji sprawców (Budziszewska i in. 2016, s. 20, 24, 25, 29-36, 54).
Według Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jedynie 16% badanych uznaje
homoseksualizm za rzecz normalną, 62% uważa, że pary homoseksualne nie powinny
publicznie pokazywać swojej orientacji, 64% badanych jest przeciwna legalizacji mał
żeństw homoseksualnych i znaczna większość, bo aż 84%, jest przeciwna umożliwie
niu parom homoseksualnym adoptowania dzieci. Należy tu zaznaczyć, że choć liczba
procentowa osób uznających orientację homoseksualną za normalną jest niewielka,
w ciągu lat można zauważyć stopniowo zwiększającą się powszechność tego podejścia.
Porównanie omawianego raportu z wynikami badań publikowanymi we wcześniej
szych latach pokazuje, że obecnie za tym podejściem opowiada się dwa razy więcej
respondentów niż w latach 2008-2010 i co najmniej trzykrotnie więcej niż w latach
2000-2005. W nawiązaniu do ostatniego raportu z 2013 roku wzrost ten wynosi 4 punkty
procentowe (CBOS 2013, 2017, s. 2-3).
Idea umożliwienia parom homoseksualnym adoptowania dziecka spotyka się
z ogromnym sprzeciwem, na co wskazały powyżej przytoczone badania, jednak jak
pokazuje raport Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, szacuje
się, że w Polsce ponad 50 tysięcy dzieci wychowuje się w takiej rodzinie. Przeprowadzone
dotychczas badania jasno pokazują, że orientacja seksualna rodzica nie ma negatywnego
wpływu na prawidłowy rozwój dziecka. Negatywnym aspektem sytuacji, gdy dziecko
wychowywane jest przez parę homoseksualną, jest brak ochrony prawnej takiej rodziny
przez polskie prawo (Zima 2010, s. 8, 26). Stanowisko Polski w odniesieniu do takich
rodzin oraz legalizacji małżeństw osób tej samej płci opisuje Anna Jawor, ujmując pro
blem w kategoriach paniki moralnej. Wszelkie próby wprowadzenia zmian w polskim
prawie w tym zakresie przedstawiane są jako atak, zagrożenie dla stabilności społecznej
i ogólnego dobra (Jawor 2014).
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Wizerunek homoseksualizmu w mediach
Analizując wizerunek osób homoseksualnych w społeczeństwie, autorka przygląda się
nie tylko raportom oraz aktom prawnym, ale również temu, w jaki sposób homosek
sualizm jest przedstawiany w mediach i opinii publicznej. Pod uwagę zostały wzięte
między innymi dwa popularne programy śniadaniowe oraz Internet. Poniżej zostaną
przytoczone fragmenty tych obserwacji.
Przedstawione wyniki badań ukazały negatywny stosunek Polaków do osób ho
moseksualnych. Jednak mimo nieprzychylnego tła ostatnio pary homoseksualne i ich
prawa są coraz częstszym tematem rozmów w mediach, które opowiadają o tym zjawisku
już nie tylko w kontekście pejoratywnym. Jeszcze 13 lat temu, kiedy powstała pierwsza
książka poświęcona homofobii w Polsce, media przekazywały jedynie negatywny obraz
homoseksualizmu, na co zwrócili uwagę jej autorzy (Sypniewski i Warkocki 2004, s. 5).
Obecnie zaczyna poświęcać się uwagę ograniczeniu praw homoseksualistów w Polsce.
Na poruszenie omawianej tematyki zdecydowały się między innymi cieszące się w Polsce
ogromną popularnością programy telewizji śniadaniowej, takie jak Dzień dobry TVN
czy Pytanie na śniadanie. W następnej części tekstu zostaną przedstawione przykłady
pokazujące, że mimo statystyk uwidaczniających homofobiczne nastawienie Polaków
można usłyszeć głosy osób wspierających pary homoseksualne lub zajmujących sta
nowisko neutralne.
W kilku odcinkach Dzień dobry TVN gościła para dwóch mężczyzn, którzy zde
cydowali się na sformalizowanie związku. W jednym z odcinków, wyemitowanym
23 lutego 2017 roku, Jakub Kwieciński i Dawid Mycek opowiedzieli o trudnościach,
jakie napotykali w Polsce, aby zawrzeć związek małżeński w Portugalii. Nie udało im
się przezwyciężyć ich we własnym kraju, a dzięki życzliwości portugalskiego urzędni
ka państwowego, który zgodnie z tamtejszym prawem może odstąpić od dokumentu.
Urzędnik zgodził się to uczynić przez wzgląd na bardzo wysoki poziom homofobii
w Polsce. Panowie ponownie pojawili się w telewizji już jako małżeństwo 20 czerwca
2017 roku. Wraz z ceremonią zmienili również nazwiska (na dwuczłonowe), które
nie są uznawane w Polsce. Jak sami mówią, muszą złożyć wniosek z prośbą o zmianę
nazwiska, a ich doświadczenie potwierdza, że wnioski takie najczęściej rozpatrywane
są pozytywnie (Dostali... 2017; Ich klip… 2016; „Tak” na Maderze… 2017).
Przykład ten z jednej strony potwierdza negatywne nastawienie Polaków i trudności,
z jakimi borykają się osoby homoseksualne, z drugiej jednak jest przykładem zaintere
sowania mediów w tym obszarze i zaprezentowania tematu w kontekście ograniczania
praw mniejszościom seksualnym.
Jakub i Dawid nie są odosobnionym przykładem osób tej samej płci, które decydują
się zalegalizować swój związek poza granicami kraju. Ten sam program 17 grudnia 2016
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roku gościł Łukasza Włodarczyka i Wojciecha Kołaczyka, którzy wzięli ślub w Szkocji.
W wywiadzie wspominają oni, że ich wspólny kolega Robert średnio co miesiąc jest
etatowym świadkiem ślubu par z Polski. Nasuwa się tu pytanie: dlaczego średnio co
miesiąc pary z Polski muszą wyjeżdżać za granicę, aby móc sformalizować związek?
Warto również zwrócić uwagę na pytanie zadane przez prowadzącego: ,,Dlaczego ho
moseksualiści decydują się na ślub, który w Polsce jest nieważny?” i odpowiedź Wojtka:
„Ja z moim, już teraz mogę powiedzieć mężem, jesteśmy ze sobą od 11 lat i gdzieś tam
w środku zawsze miałem takie poczucie, że tak naprawdę to nie do końca, też chciałbym
przeżyć to co inne »normalne« pary” (W Polsce… 2016).
Co to znaczy normalna para? Osoby tej samej płci są normalną parą na terenie
połowy świata, który akceptuje takie związki, a na terenie drugiej połowy już nie?
,,Normalną parę” tworzą w domu wśród bliskich, ale już nie na ulicy, żeby nie doświad
czyć przemocy? Kto wyznacza zasady ,,normalności”? I czy to, co ,,normalne” teraz,
,,normalne” było zawsze i zawsze będzie?
Przytoczone powyżej przykłady to jedne z nielicznych pojawiających się w mediach.
Sama wyszukiwarka strony omawianej powyżej telewizji śniadaniowej pokazuje aż
86 odcinków, w których pojawia się temat homoseksualizmu.
W Pytaniu na śniadanie także pojawił się temat orientacji seksualnej. Program ten
zwrócił uwagę na rodziców osób homoseksualnych, nawiązując między innymi do
dwójkowego serialu Barwy szczęścia, który podjął ten temat, czyniąc jednego z boha
terów gejem (Mój syn jest gejem… 2015).
Kolejny, ostatni już przykład postaw Polaków wobec osób homoseksualnych za
czerpnięty został z popularnego serwisu plotkarskiego Pudelek, który 8 lutego 2017
roku zamieścił informację o planach stworzenia ,,czarnej listy” – listy osób homosek
sualnych, które zdecydowały się na ślub za granicą. Celem tekstu nie jest dochodzenie
prawdziwości tego stwierdzenia, a jedynie zwrócenie uwagi na emocje, jakie wzbudziło
wśród internautów. Pod artykułem pojawiają się komentarze internautów, jako pierw
sze wyświetlane są te najczęściej ,,lajkowane” – najpopularniejsze. Jest ich pięć i żaden
z nich nie opowiada się przeciwko osobom homoseksualnym. Brzmią następująco:
Niech lepiej stworzą listę związków starych, małych ludzi w związku z kotami (1651 gło
sów za/ 362 przeciw), Niedługo zaczną palić na stosach innowierców! (1211 głosów za/
250 przeciw), już się tego d******i!!! ch** ich to obchodzi, kto kogo kocha!!! (1084 głosów
za/ 207 głosów przeciw), nie rozumiem, co komuś przeszkadza taki gej, przynajmniej
nie ciągnie 500+ z naszych podatków (867 głosów za/ 148 głosów przeciw), chore (831
głosów za/ 181 przeciw) (Prokuratura… 2017).
Powyżej przedstawione zostały przykłady i raporty z badań pokazujące różny sto
sunek Polaków wobec homoseksualizmu. Znajomość prawa, a także stopnia nasilenia
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homofobii w polskim społeczeństwie zdaje się istotna dla osoby podejmującej trud
pomocy i wsparcia osoby homoseksualnej.
Szerzej na temat roli mediów w kontekście zagadnienia homoseksualizmu piszą
między innymi Iwona Zielińska czy Stanisław Wargocki. Podejmują oni rozważania na
temat konstruowania przez media opinii publicznej na różne tematy, między innymi
homoseksualizmu, przywołując wspomnianą już koncepcję paniki moralnej. Rozważania
na podstawie tej kategorii stanowią interesującą teoretyczną próbę wyjaśnienia zjawiska
polskiej homofobii (Wargocki 2009; Zielińska 2004, 2015).
Inną koncepcją, która może zostać wykorzystana do analizy stosunku polskiego spo
łeczeństwa do homoseksualizmu, jest koncepcja społecznego tworzenia rzeczywistości
autorstwa P. Bergera oraz T. Luckmanna. W drugiej części tekstu zostaną wskazane
wielowątkowe możliwości analityczne, jakie daje ona w odniesieniu do opisanego
wcześniej zagadnienia.

Możliwości analityczne koncepcji społecznego tworzenia rzeczywistości
w odniesieniu do zjawiska homoseksualizmu w Polsce
W tej części tekstu zostaną przedstawione możliwe kierunki analizy stosunku Polaków
i polskiego prawa do homoseksualizmu w świetle koncepcji społecznego tworzenia
rzeczywistości. Nie jest to pełna analiza, a raczej wstęp do badań, refleksja nad możli
wościami wykorzystania tej koncepcji do spojrzenia na zjawisko homofobii w Polsce.
Możliwe kierunki działań zostały przedstawione w punktach jako propozycje do
dalszych analiz.
Namysł nad przyczynami polskiej homofobii, świadomość istniejących w społe
czeństwie uprzedzeń oraz uświadomienie sobie własnych ograniczeń wynikających
z posiadanych stereotypów będą przydatne w budowaniu otwartej, akceptującej postawy
doradcy. Mogą stać się również zapleczem, które pozwoli mu pomóc osobie radzącej
się w zrozumieniu i radzeniu sobie z homofobią otoczenia oraz homofobią zinterna
lizowaną. Przedstawiona poniżej teoria będzie również punktem wyjścia do opisania
interakcji doradca-klient w trzeciej części artykułu.
Jaka w polskim społeczeństwie jest wiedza na temat homoseksualizmu i jak jest ona
wytwarzana?
Pierwszym pytaniem, jakie można zadać, jest pytanie o to: jaka w polskim społe
czeństwie jest wiedza na temat homoseksualizmu i jak jest ona wytwarzana? Świat jest
dzielony z innymi członkami społeczeństwa, których jednostka postrzega przez pryzmat
przyjętych schematów typizujących. Typizacji dostarcza udział w społecznym zasobie
wiedzy tworzonym i przekazywanym z pokolenia na pokolenie (Berger i Luckmann
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2010, s. 44-51, 60-63; Schütz 2012, s. 18, 117-118). Analiza wiedzy, w tym też utrwalo
nych stereotypów na temat osób homoseksualnych, musi więc odnieść się do historii.
Jak kształtowało się przez lata polskie społeczeństwo, że w obecnej postaci Polska jest
krajem nieprzychylnym osobom homoseksualnym? Odnosząc się do wiedzy i jej wy
twarzania, warto byłoby zwrócić uwagę również na język1, jakim posługują się Polacy,
mówiąc o homoseksualizmie, oraz podjąć próbę wskazania przyczyn homofobii w Polsce.
Jakie są mechanizmy uprawomocniające postawę homofobii i nietolerancji wobec
osób homoseksualnych?
Pytając o wiedzę kształtującą rzeczywistość, trzeba również zapytać o konkretne
mechanizmy uprawomocniające postawę homofobii i nietolerancji wobec osób homo
seksualnych. Porządek instytucjonalny wymaga uprawomocnienia, czyli procedury
pomagającej kolejnym pokoleniom zrozumieć zastany świat społeczny i wyjaśnić
jego ład (Berger i Luckmann 2010, s. 137-138). Jakie mechanizmy i środki są stoso
wane obecnie oraz były stosowane w przeszłości, aby podtrzymać panujący porządek
społeczny? Autorzy teorii społecznego tworzenia rzeczywistości wskazują na cztery
zachodzące na siebie poziomy uprawomocnienia. Pierwszy i drugi poziom dotyczą
głównie praktyki. Na pierwszym z nich przekazywany jest system językowych obiek
tywizacji, natomiast na drugim pragmatyczne schematy działań. Na trzecim poziomie
uprawomocnienia pojawia się teoria. Czwarty poziom uprawomocnienia to uniwersa
symboliczne2, które same podtrzymywane są przez takie mechanizmy pojęciowe jak
mitologia, teologia, filozofia oraz nauka (Berger i Luckmann 2010, s. 139-142, 153-165;
Zemło 2003, s. 272-280).
Czy upowszechnienie się funkcjonowania par homoseksualnych może być postrzegane
jako zagrożenie dla obecnej rzeczywistości?
Kolejnym pytaniem, jakie można zadać z perspektywy przyjętej teorii, jest pyta
nie o to, czy upowszechnianie się funkcjonowania par homoseksualnych może być
traktowane jako zagrożenie dla obecnej rzeczywistości. Zgodnie z przyjętą koncepcją
zagrożeniem dla panującego porządku społecznego jest pojawienie się alternatywnej
rzeczywistości. Przykładem takiego zagrożenia może być sytuacja, w której jednostki
naznaczone ,,niepomyślną socjalizacją” zaczynają podzielać dewiacyjne odmiany
1
Zgodnie z teorią społecznego tworzenia rzeczywistości język jest kluczowym narzędziem rze
czywistości, to właśnie za jego pomocą tworzony jest społeczny zasób wiedzy (Berger i Luckmann
2010, s. 51-67, 101).
2
Uniwersum jest wszechobejmującym układem odniesienia, w jego obrębie zamyka się całe
ludzkie doświadczenie. Wszystkie swoje doświadczenia życiowe, nawet te pozornie niemające ze
sobą nic wspólnego, jednostka może odnieść do uniwersum i w ten sposób integrować je w logiczną
całość (Berger i Luckmann 2010, s. 136-153).
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uniwersum symbolicznego, które następnie ulegają obiektywizacji, tworząc alternatywną
rzeczywistość. Pojawienie się innej możliwości kieruje uwagę na prawdziwość i słuszność
własnych rozwiązań (Berger i Luckmann 2010, s. 153-165). W obecnych czasach nie
ma sposobu na uniemożliwienie ludziom zetknięcia się z alternatywnymi definicja
mi rzeczywistości (np. z informacją o zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych
w Niemczech). Każde takie zetknięcie natomiast stanowi zagrożenie dla nadrzędnej
rzeczywistości. Jak pisze Berger: „Każda społecznie zdefiniowana rzeczywistość pozo
staje zagrożona przez utajone »nierzeczywistości« (irrealities)” (Berger 2005, s. 54). Czy
osoby homoseksualne, widząc, jak traktowane są osoby o homoseksualnej orientacji
w tolerancyjnych krajach, zrzeszą się jak opisana przez autorów kolonia jednostek
,,naznaczonych” niepomyślną socjalizacją? (Berger i Luckmann 2010, s. 237-243).
A może to już się dzieje, od kilku lat bowiem coraz więcej ludzi decyduje się na coming
out, a o sprawach osób homoseksualnych jest coraz głośniej. Według wyników badań
opublikowanych przez CBOS, obecnie już co trzecia badana osoba zna osobiście geja
lub lesbijkę (CBOS 2017, s. 1).
Czy postawy Polaków wobec osób homoseksualnych możemy analizować w odniesieniu
do szerszego uniwersum?
Dotychczas wszystkie rozważania prowadzone były w odniesieniu do Polski. Analizę
można jednak rozszerzyć i zastanowić się nad istnieniem uniwersum, które integruje
polską homofobię z tolerancją w chociażby przytoczonych wcześniej Niemczech.
Wówczas polska homofobia przestaje stanowić problem, po prostu u nas jest tak,
a u nich inaczej. Obecnie dostępnych jest tak wiele alternatywnych rzeczywistości, że
rzeczywistość nadrzędna musi być naprawdę bardzo mocno uprawomocniona, żeby
nie ulegać wpływom innych społeczeństw. Nie da się odciąć od siebie konkurencyj
nych rzeczywistości, trzeba więc sprawić, żeby nasza wydawała się tą najlepszą. Na
przykład Unia Europejska nakazuje szacunek, tolerancję, jednak dopuszcza, aby kraje
miały własne przepisy, między innymi odnośnie do związków cywilnoprawnych par
homoseksualnych. Warto byłoby przyjrzeć się dokładniej historii homoseksualizmu
w innych krajach zarówno w kontekście prawnym, jak i społecznym.
Czy tolerancja równa się pełnej akceptacji?
Oprócz przykładów jawnej homofobii przytoczone zostały również przykłady
wypowiedzi i postaw pokazujących tolerancję. Jednak czy tolerancja jest tym samym
co pełna akceptacja? Poprzez pełną akceptację rozumiemy subiektywne postrzeganie
przez jednostkę osoby homoseksualnej jako ,,zupełnie normalnej”. Kinga Dunin w ar
tykule Fałszywi przyjaciele. Pożądana asymilacja czy asymilacja pożądania? dowodzi,
że tolerancja nie oznacza akceptacji, a jedynie udowadnia pewne oswojenie się z czymś
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nieznanym (Dunin 2004, s. 17-23). Badacze z CBOS, formułując pytania, zwrócili uwagę
na fakt, czy respondent zna jakąkolwiek osobę homoseksualną, czy nie. Wyniki badań
opublikowane przez nich zarówno w 2013, jak i w 2017 roku pokazują, że znajomość
osoby homoseksualnej i osobisty kontakt z nią to czynnik, który ma wyraźne znaczenie
w sposobie, w jaki badani postrzegają osoby homoseksualne oraz jaki mają stosunek do
homoseksualizmu w ogóle (CBOS 2013, 2017). Osoby, które znają jakąś osobę homo
seksualną, są bardziej tolerancyjne, nie są tak bardzo przeciwne przyznaniu osobom
homoseksualnym praw. Często prawdziwy wizerunek osoby homoseksualnej odbiega
znacząco od powszechnych stereotypów. Niejednokrotnie jesteśmy zaskoczeni, kiedy
dowiadujemy się, że bliska nam osoba ma homoseksualną orientację seksualną. Według
K. Dunin tolerancyjna postawa nie oznacza jeszcze postrzegania homoseksualizmu
jako czegoś ,,normalnego” (Dunin 2004). Jesteśmy z nim ,,oswojeni” i tolerujemy
go, ale nie oznacza to pełnej akceptacji. Jak pokazują wcześniej wspomniane wyniki
badań prowadzonych przez CBOS, tylko 16% respondentów uznało homoseksualizm
za ,,rzecz normalną”, a dla porównania aż 55% badanych mówi, że homoseksualizm
jest odstępstwem od normy, które należy tolerować (CBOS 2017, s. 2). Kinga Dunin
pisze, że takie podejście
jest próbą poradzenia sobie z homofobią na poziomie społecznych zachowań, ale bez żadnego
namysłu nad jej przyczynami i bez odwagi, aby naprawdę się z nimi zmierzyć. [...] dyskrymi
nacja mniejszości seksualnych nie zniknie, jeśli nie będzie miało się odwagi mówić o głębokich
zmianach w kulturze (Dunin 2004, s. 21, 25).

Z perspektywy przyjętej koncepcji możemy zapytać o to, jak można doprowadzić
do zmiany standardów ,,normalności” w zakresie orientacji seksualnej.
Czy bliska znajomość osoby homoseksualnej może przyczynić się do zmiany wiedzy
o homoseksualiźmie w ogóle?
Zgodnie z teorią społecznego tworzenia rzeczywistości zmianę społeczną przy
śpiesza załamanie się przyjmowanej bez zastrzeżeń akceptacji rzeczywistości – kiedy
posiadany przez jednostkę społeczny zasób wiedzy przestaje być dla niej wystarczający
do wyjaśnienia rzeczywistości (Berger i Luckmann 2010, s. 63-64, 179-180). Jak poka
zują wcześniej przytoczone badania, stosunek do osób homoseksualnych zmienia się,
kiedy okazuje się, że jest to osoba bliska, znacząca, a więc mająca największy wpływ
na tworzenie i podtrzymywanie rzeczywistości. Pierwszym i najtrwalszym światem
jednostki jest ten, który jej opowiedzieli jej znaczący inni (Berger i Luckmann 2010,
s. 192-199; Mikiewicz 2016, s. 315). Znaczący inni poza wprowadzeniem jednostki
w obiektywny świat społeczeństwa odgrywają również kluczową rolę w jego podtrzy
mywaniu. Potwierdzając tożsamość jednostki, są centralną agendą potwierdzającą
rzeczywistość. Ładunek emocjonalny, jaki pojawia się w relacji jednostki ze znaczącymi
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innymi, sprawia, że są oni zarówno najsilniejszym potwierdzeniem świata, jak i naj
większym dla niego zagrożeniem, konkurencją dla innych definiujących rzeczywistość
agend (Berger i Luckmann 2010, s. 218-227; Manterys 1997, s. 59-60). Kiedy więc
okazuje się, że osobą homoseksualną jest ktoś bardzo bliski, z kim łączy jednostkę silna
emocjonalna więź, może zmienić się jej postrzeganie homoseksualistów ogólnie. Jak
pokazuje uzupełnienie raportu odnoszącego się do mowy nienawiści wobec mniejszości
seksualnych opublikowane przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami:
Zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży, większy kontakt z osobami homoseksualnymi
wiązał się ze spostrzeganiem mowy nienawiści jako bardziej obraźliwej. […] osoby, które miały
większy kontakt z mniejszościami seksualnymi, były nastawione ogólnie mniej homofobicznie
oraz były bardziej skłonne zaakceptować osoby homoseksualne w codziennych relacjach, na
przykład jako współpracownika czy sąsiada (Fokina i Świderska 2017, s. 8).

Takie wypowiedzi są symptomem pewnej zmiany w sposobie myślenia. Z perspekty
wy przyjętej koncepcji można powiedzieć, że jest to sytuacja, w której osoby poznające
osobę homoseksualną lub dowiadujące się, że ktoś z ich najbliższego otoczenia ma orien
tację homoseksualną, mogą zweryfikować pierwotną typizację osoby homoseksualnej,
a więc zmienić swoją wiedzę w tym zakresie (Berger i Luckmann 2010, s. 44-51). Być
może zaczną inaczej zachowywać się w stosunku do osób homoseksualnych w ogóle,
eksternalizując posiadaną ,,przeobrażoną” wiedzę (Mikiewicz 2016, s. 208). Mogą
również wpłynąć na rzeczywistość swoich znaczących innych (Berger i Luckmann
2010, s. 220-221; zob. też Manterys 1997, s. 57-58).
Z punktu widzenia przytoczonych powyżej koncepcji oraz postaw Polaków wo
bec homoseksualizmu można wynieść pewne refleksje, spostrzeżenia dla poradnic
twa. Zostaną one przedstawione w ostatniej części tekstu. Odnosząc się do tego, co
powiedziano wcześniej, z jednej strony poznanie sytuacji osób homoseksualnych
w Polsce będzie istotne w budowaniu świadomości doradcy na temat istniejącego pro
blemu. Analiza owego problemu czy chociaż namysł nad nim mogą być też pomocne
w uświadomieniu źródeł własnych stereotypów i uprzedzeń oraz w zrozumieniu ich
występowania w społeczeństwie. Z drugiej strony przyjęta koncepcja nakreśla pewien
sposób patrzenia na interakcję doradcy i klienta jako na spotkanie dwóch sposobów
definiowania rzeczywistości.

Refleksje dla poradnictwa
Sama pomoc osobie homoseksualnej w zaakceptowaniu własnej orientacji nie powinna
budzić sprzeciwu, chociaż nadal można spotkać się z próbami leczenia homosek
sualizmu. Został on jednak jednoznacznie wykreślony przez WHO (World Health
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Organization) z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń już w 1991 roku
(Lew-Starowicz i in. 2005, s. 40). Akceptacja i życie w zgodzie z własną seksualnością są
bardzo ważne. Jak pisze Zbigniew Izdebski: ,,seksualność człowieka jest komponentem
osobowości, który w dużej mierze wpływa na jego życie, na postępowanie, wreszcie na
to, czy i w jakim stopniu uznaje siebie za osobę szczęśliwą czy też szczęścia pozbawioną”
(Izdebski 2009, s. 243). Pisząc o seksualności, autor nie ma na myśli jedynie kontaktu
płciowego, ale także tożsamość płciową i zaspokajanie wiążących się z nią potrzeb, na
przykład potrzeby okazywania uczuć, czułości partnerowi, czego osoby homoseksualne
przebywające na terenie Polski nie mogą robić, nie narażając się na przemoc. Mając
na uwadze fakt, jak duży wpływ na poczucie szczęścia i zadowolenia z życia ma sfera
seksualna, na podejmowanie rozmów w tym obszarze powinni być przygotowani do
radcy nie tylko seksualni, ale również młodzieżowi, rodzinni czy małżeńscy (Izdebski
2009, s. 243, 263).
Niemniej jednak doradca powinien być świadomy własnych ograniczeń w tym za
kresie. Jeżeli nie jest w stanie pomóc klientowi, powinien skierować go w inne miejsce.
Z niemożnością udzielenia pomocy może wiązać się kilka barier, takich jak własne
uprzedzenia wobec osób homoseksualnych czy osobiste zażenowanie doradcy podczas
rozmów na tematy związane z seksualnością (Izdebski 2009, s. 251, 263). Bardzo ważna
jest tutaj postawa pełnej akceptacji. Jak wspomniano wcześniej, tolerancja nie jest z nią
jednoznaczna. Na zależność tę zwraca uwagę również A. Łysak, podkreślając, jak nie
zwykle ważne jest to, żeby doradca naprawdę akceptował tożsamość seksualną osoby
radzącej się. Niekiedy jest to możliwe jedynie wówczas, gdy boryka się on z podobny
mi trudnościami lub ma podobne doświadczenia związane z własną homoseksualną
orientacją seksualną (Łysak 2007). Autorka zwraca uwagę również na wiele innych
kompetencji, jakie powinna posiadać osoba podejmująca się pracy z lesbijkami, które, jak
zaznaczono wcześniej, można odnieść do pracy z osobami homoseksualnymi w ogóle.
Wymienia takie kompetencje, jak dobre samopoczucie w towarzystwie lesbijek (osób
homoseksualnych – M.B.), świadomość własnych emocji i otwarte mówienie o nich,
okazywanie empatii i inne (Łysak 2007, s. 155).
W swojej pracy doradca może się spotkać zarówno z osobami homoseksualnymi, jak
i osobami, których bliscy mają homoseksualną orientację seksualną. Panujące w Polsce
stereotypy na temat homoseksualizmu mogą prowadzić do braku akceptacji własnej
orientacji seksualnej lub orientacji seksualnej innej osoby, na przykład dziecka (Izdebski
2009, s. 250-251). Jednym z zadań doradcy jest więc pomoc w akceptacji homoseksual
ności własnej lub kogoś innego (Izdebski 2009, s. 251). By móc to zadanie zrealizować,
powinien on posiadać kompetencje, o których wspomniano wcześniej, ale także wiedzę,
która, jak pisał już Florian Znaniecki, jest wymaganiem, które doradca chcący udzielać
porad powinien bezwzględnie spełniać (Znaniecki 1984, s. 312, 315-316). Wiedzę nie
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tylko na temat technik pomocowych, ale również na temat homoseksualizmu i jego
usytuowania w społeczeństwie.
Z jednej strony na spotkanie doradcy z osobą homoseksualną można więc spojrzeć
jako na wsparcie jej w procesie coming outu, poprowadzenie jej przez ten proces czy
pomoc rodzinie w zrozumieniu i zaakceptowaniu homoseksualnej orientacji bliskiej
osoby. Tutaj niezbędne będą odpowiednie kompetencje, wiedza na temat sytuacji osób
homoseksualnych w Polsce oraz homoseksualizmu w ogóle (np. przebiegu procesu
coming outu) oraz świadomość własnych ograniczeń i uprzedzeń. Z drugiej strony
koncepcja społecznego tworzenia rzeczywistości pozwala spojrzeć na spotkanie do
radcy i klienta jako na spotkanie dwóch rzeczywistości/dwóch sposobów definiowania
rzeczywistości.
Powiedziano już, że świat społeczny jest dzielony z innymi członkami społeczeństwa,
których my jako jego uczestnicy postrzegamy przez pryzmat przyjętych schematów
typizujących. Nie inaczej jest w przypadku doradcy oraz klienta. Ich spotkanie ma jed
nak szczególny wymiar. Jako spotkanie bezpośrednie daje możliwość ,,doświadczania
innego”, zderzenia się dwóch sposobów postrzegania rzeczywistości. Cytując autorów
teorii, ,,moje i jego »tu i teraz« nieustannie ze sobą się zderzają” (Berger i Luckmann
2010, s. 44). Podczas bezpośredniego kontaktu doradcy z radzącym się powstaje więc
interakcja, której uczestnicy wzajemnie wywierają na siebie wpływ. Jak pisze Daria
Zielińska-Pękał: ,,Interakcyjność w układzie »doradca-radzący się« sprawia, iż oba
podmioty mają możliwość kreowania sytuacji poradniczej, to jest aktywnego odzwier
ciedlania pojawiających się treści, otwartego komunikowania przepływających emocji,
bieżącej interpretacji tego, co słyszą i widzą” (Zielińska-Pękał 2016, s. 126). Podobnie
jak podczas spotkania z doradcą osoba radząca się dzieli swój świat z innymi osobami,
wchodząc z nimi w różnego rodzaju interakcje. Ci ,,inni” nieustannie potwierdzają
tożsamość jednostki. Uczestnicy kontaktu bezpośredniego są szczególnie wrażliwi
na wzajemne schematy typizujące, które ,,rozpoczynają w kontakcie twarzą w twarz
stałe ‘negocjacje’” (Berger i Luckmann 2010, s. 47). Wydaje się, że trafne będzie tutaj
przywołanie Alicji Kargulowej, która pisze, że poradnictwo rozumiane w kontekście
pomocy sytuacyjnej ,,ma charakter takiej interakcji społecznej, w której dwie (lub
więcej) osoby oddziałują na siebie za pomocą bezpośredniej komunikacji, modyfikując
nawzajem swoje zachowania” (Kargulowa 2007, s. 47).
Sytuacja poradnicza jest więc spotkaniem, którego uczestnicy nawzajem negocjują
własne sposoby definiowania rzeczywistości. Podobne negocjacje mają miejsce również
poza interakcją doradca-klient. W życiu codziennym zarówno klient, jak i doradca
konfrontują własne sposoby postrzegania rzeczywistości z definicjami innych osób.
Nadal jednak najtrwalszym światem jest ten opowiedziany przez znaczących innych
w socjalizacji pierwotnej. Nadal też to oni stanowią najtrwalszy fundament tego świata,
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stanowiąc jego najsilniejsze potwierdzenie, ale też zagrożenie. Jakie ma to znaczenie
dla doradcy? Z jednej strony może to doprowadzić do sytuacji zmiany postrzegania
osób homoskesulanych, o czym pisano wcześniej. Osoba radząca, dokonując coming
outu przed bliskimi, może uzyskać od nich wsparcie czy wpłynąć na ich postrzeganie
homoseksualizmu. Z drugiej strony jednak, mając na uwadze ogromny wpływ zna
czących innych na postrzeganie rzeczywistości oraz przytoczone w pierwszej części
raporty dotyczące przemocy wobec osób homoseksualnych, można podejrzewać, że
to oni mogą być dla jednostki agendą podtrzymującą jej brak akceptacji dla własnej
orientacji seksualnej.
Potwierdzanie tożsamości nie zachodzi oczywiście jedynie w kontaktach ze zna
czącymi innymi, jednak dla samoidentyfikacji odgrywają oni kluczową rolę (Berger
i Luckmann 2010, s. 219). Załóżmy, że osoba homoseksualna spotyka się z wrogością
ze strony bliskich jej osób po wyznaniu swojej orientacji. Dodatkowo to negatywne
postrzeganie siebie samego wzmacniają na przykład współpracownicy lub nawet przy
padkowo spotkani ludzie, wówczas doradca może być dla radzącego się pierwszą osobą,
która swoją postawą nie wyraża negatywnego czy homofobicznego nastawienia. Jego
zachowanie oraz stosunek do homoseksualizmu będą stanowiły alternatywną definicję
rzeczywistości, w której osoba radząca się przestanie być traktowana jako zaburzona
czy ,,nienormalna”. Jednak aby ta nowa definicja mogła konkurować z dotychczasową
definicją rzeczywistości i samopostrzeganiem przez klienta, warto, aby doradca był dla
niego kimś ważnym. Istotna będzie więc wspomniana już relacja między radzącym
a radzącym się.
Na istotę relacji w procesie poradniczym zwraca uwagę wielu badaczy poradnictwa.
Jak pisze Joanna Malinowska: ,,w kontakcie poradniczym czymś, od czego wszystko
się zaczyna, jest relacja” (Malinowska 2011, s. 152). Nie samo wyposażenie klienta
w narzędzia radzenia sobie z problemami, ale stworzenie przyjaznej, pełnej zaufania
atmosfery, która będzie podstawą do negocjowania definicji rzeczywistości i przed
stawienia osobie radzącej się jej samej w pozytywnym świetle. Alicja Czerkawska,
podkreślając wagę relacji w poradnictwie zorientowanym humanistycznie, zwraca
uwagę na analogię porównującą doradcę do rodzica czy przyjaciela, a więc kogoś bardzo
bliskiego. Autorka zwraca w ten sposób uwagę na klimat, jaki towarzyszy tu sytuacji
poradniczej, nie emocjonalne uwikłanie osób biorących w niej udział (Czerkawska 2018,
s. 138-139). Samą postawą wobec klienta, empatią oraz zrozumieniem doradca może
,,przekazać” klientowi inny sposób postrzegania pewnych elementów rzeczywistości
niż dotychczas mu znany; inny obraz jego samego. Celowo ujęto słowo ,,przekazać”
w cudzysłów, nie chodzi bowiem o dosłowne narzucenie radzącemu się własnej wizji
homoseksualizmu, co może prowadzić do świadomego lub nie narzucania mu własnych
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doświadczeń. Bardziej o stworzenie takiej atmosfery, w której kontakt ,,twarzą w twarz”
będzie owocował poddawaniu refleksji dotychczasowych schematów i ich zmiany.
Z perspektywy przyjętej koncepcji relacja, jaka nawiąże się pomiędzy doradcą
a klientem, może stanowić o sukcesie ,,przekazania” osobie radzącej się nowej defi
nicji rzeczywistości lub podania w wątpliwość dotychczasową. W sytuacji gdy bliskie
klientowi osoby zaakceptują jego orientację seksualną, znaczący inni będą spójnym
potwierdzeniem tożsamości jednostki. Oczywiście nadal stoi ona w obliczu zagrożenia
ze strony obcych, mniej znaczących innych, nie stanowią oni jednak tak silnego punktu
odniesienia jak bliscy.
Jednak w okolicznościach gdy doradca stanie się dla radzącego się kimś ważnym,
a dodatkowo będzie pierwszą osobą prezentującą pozytywny obraz homoseksualności
klienta, można mówić o sytuacji, gdy znaczący inni potwierdzają różne tożsamości
jednostki. Ważne dla klienta osoby mają różne zdanie na temat jego tożsamości, sta
nowią potwierdzenie dla sprzecznych ze sobą obrazów samego siebie. Z jednej strony
rodzina, uważająca homoseksualizm za coś ,,nienormalnego”, a z drugiej osoba doradcy
wyrażająca akceptację i potwierdzająca homoseksualizm jako coś ,,normalnego”. Osoba
radząca się staje wówczas przed ,,problemem spójności, który rozwiązuje zwykle albo
w drodze modyfikacji swojej rzeczywistości, albo swoich związków służących pod
trzymaniu rzeczywistości” (Berger i Luckmann 2010, s. 220). Innym rozwiązaniem
jest także pozbawienie niektórych osób statusu znaczących innych i nadanie go komuś
innemu, komuś, kto będzie stanowił potwierdzenie pożądanej rzeczywistości, na przy
kład doradcy czy przyjacielowi akceptującemu homoseksualizm3. Jak piszą P. Berger
i T. Luckmann: ,,można utrzymywać swoją samoidentyfikację jako kogoś ważnego tylko
w otoczeniu, które potwierdza tę tożsamość” (Berger i Luckmann 2010, s. 225). Warto
zaproponować klientowi nawiązanie kontaktu z osobami, które będą go akceptowały,
potwierdzając jego pozytywny obraz samego siebie.
Podsumowując, można powiedzieć, że z perspektywy koncepcji społecznego two
rzenia rzeczywistości sytuacja poradnicza będzie miejscem spotkania dwóch sposób
definiowania rzeczywistości oraz negocjacji tychże. Doradca swoją życzliwą, empatyczną
postawą może doprowadzić do zmiany schematów typizujących osoby radzącej się
odnoszących się także do niej samej. Wówczas może dojść do zmiany wiedzy klienta
w tym temacie. Niezbędne do tego są zarówno odpowiednie kompetencje doradcy, jak
i wiedza na temat homoseksualizmu. Tylko wówczas może zostać podjęte działanie
pomocowe.
3
Można zaobserwować w środowisku osób homoseksualnych tworzenie tzw. przyjaznych miejsc,
np. klubów przeznaczonych głównie dla gejów i lesbijek, kawiarni, portali internetowych. Osoby tam
spotykane stanowią potwierdzenie pozytywnej samoidentyfikacji jednostki.
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Kończąc tę część, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagadnienie. Niezwykle
ważnym obszarem działań poradniczych w zakresie omawianego tematu jest edukowanie
społeczeństwa (w tym młodzieży) nie tylko w odniesieniu do problemu homoseksu
alizmu, ale także sfery seksualności w ogóle, która wciąż w Polsce jest tematem tabu
i bardzo rzadko bywa podejmowana w rodzinach czy szkołach nawet na przedmiotach
w tym celu stworzonych (Izdebski 2009, s. 260). Podejmując rozmowy z innymi na
temat seksualności oraz utrwalonych wobec mniejszości seksualnych stereotypów,
należy zwrócić uwagę na język, który zgodnie z przyjętą koncepcją jest podstawowym
narzędziem tworzenia rzeczywistości (Berger i Luckmann 2010, s. 51-67, 101). Jak pisze
Elżbieta Siarkiewicz: ,,każda praktyka poradnicza jest realizowana poprzez wypowiedź –
ustną lub pisemną – zawsze opiera się na słowie” (Siarkiewicz 2014, s. 61). Doradca
powinien być świadomy uprzedzeń i stereotypów zawartych w słowach, w sposobie,
w jaki mówi się o homoseksualizmie i o osobach homoseksualnych. Bardzo ważną
funkcję mogłyby pełnić tutaj ośrodki kształcenia przyszłych doradców, przygotowując
ich do pracy również z osobami homoseksualnymi.

Podsumowanie
Celem tekstu było wskazanie możliwych kierunków analitycznych, jakie stwarza
koncepcja społecznego tworzenia rzeczywistości w wyjaśnieniu podejścia polskiego
prawa i polskich obywateli do zjawiska homoseksualizmu i do osób homoseksualnych.
Wskazano w nim również na ważny z perspektywy poradniczej obszar, jakim jest spo
tkanie doradcy z osobą homoseksualną lub osobą, której bliski/bliska ma homoseksualną
orientację seksualną. Jest to sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę, aby uwrażliwić
i wyposażyć doradców w kompetencje umożliwiające im niesienie pomocy osobom
homoseksualnym i ich bliskim oraz aby móc prowadzić działalność poradoznawczą
w zakresie uświadamiania i szerzenia pozytywnych postaw wobec mniejszości seksu
alnych. Podstawowa wiedza na temat homoseksualizmu oraz świadomość własnych
uprzedzeń mogą okazać się niezwykle istotne w pracy zwłaszcza z młodymi ludźmi lub
osobami, które nadal nie akceptują własnej orientacji homoseksualnej lub orientacji
homoseksualnej kogoś innego.
Przyjęta koncepcja pozwala także spojrzeć na sytuację poradniczą jako na spotka
nie dwóch sposobów definiowania rzeczywistości. Z jednej strony doradca – z drugiej
klient, oboje wyposażeni we własne schematy typizujące poddawane nieustannym
negocjacjom już podczas pierwszego spotkania. Konstruowanie relacji odbywa się więc
w sytuacji wzajemnego obserwowania siebie i swoich zachowań, ich ciągłej interpre
tacji oraz modyfikacji. Możliwe jest to tylko w przypadku kontaktu ,,twarzą w twarz”,
bezpośredniego spotkania doradcy i radzącego się.
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Wskazana teoria może zostać wykorzystana także do zaproponowania konkretnych
kroków, jakie można podjąć, aby zmienić społeczną wiedzę na temat homoseksualizmu
i homoseksualistów. Zakładamy, że świat, w którym żyjemy, jest jedynym właściwym.
Oczywiście, większość ludzi pragnie zmian w odniesieniu do różnych tematów, anga
żują się charytatywnie, wspierają fundacje, sprzeciwiają się wojnom, przemocy wobec
zwierząt, wykorzystywaniu dzieci itd. Chcą zmian, a niektórzy nawet robią coś w ich
kierunku. Jednak wszystkie te akty przejawów ludzkiego okrucieństwa, którym niektórzy
się sprzeciwiają, są elementami rzeczywistości, w której żyjemy i którą postrzegamy
jako prawdziwą. Czy jesteśmy w stanie pomyśleć inny świat? Czy to, co jest dookoła
nas, jest jedyną możliwą wersją rzeczywistości?
Jak pisze Jerzy Szacki w słowie wstępnym poprzedzającym dzieło Ervinga Goffmana
Człowiek w teatrze życia codziennego:
Nie ma dla niego (dla Goffmana – M.B.) rzeczy oczywistych, nie ma faktów, które po
prostu przyjmuje się do wiadomości na prawach heideggerowskiego das Man, nie ma sytuacji,
do których nie miałoby zastosowania pytanie: co tu jest grane? […] Socjologia podobnie jak
wszystkie nauki – rodzi się ze zdziwienia, z odkrycia, że świat, w którym żyjemy, jest tylko jednym
z możliwych światów, a to, że jest właśnie taki, wymaga wytłumaczenia (Goffman 2000, s. 24).

I właśnie do wytłumaczenia jednego z aspektów naszej rzeczywistości zapropo
nowano tu koncepcję społecznego tworzenia rzeczywistości. Ta rzeczywistość może
jednak ulec zmianie.
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SĄSIEDZKOŚĆ JAKO TYP WIĘZI SPOŁECZNEJ
I PRZESTRZEŃ ANIMACYJNA
NEIGHBOURHOOD AS A TYPE OF SOCIAL BOND
AND A FIELD OF ANIMATION
Abstract: In the face of civilisation and social changes, neighborhood understood in terms of
relationships between people living in a given community, consisting of everyday, direct, friendly
contact based on trust and cooperation, is atrophy. Whereas, the experience of closeness that is given
by a well-organised local community seems extremely important from the point of view of creating
civil society. This is known to sociologists and urban planners who have been dealing with housing
and neighborhood issues for years, however, in social pedagogy these topics are often marginalised.
This gap is filled by social animation, which, acting as part of associations, undertakes a number of
initiatives to create community bonds. By characterising the neighborhood in terms of community,
specifying its features and distinguishing categories favoring its creation, as well as threats that an
nihilate it, one could be tempted by even more effective animation activities in this area.
Keywords: neighborhood, community, community bounds, social animation.
Abstrakt: W obliczu zmian cywilizacyjnych i społecznych sąsiedzkość, rozumiana w kategoriach
więzi pomiędzy osobami zamieszkującymi daną społeczność polegającej na codziennym, bezpośred
nim, życzliwym kontakcie opartym na zaufaniu i współpracy, ulega atrofii. Tymczasem doświadczenie
bliskości, jaką daje dobrze zorganizowana społeczność lokalna, wydaje się niezwykle ważne z punktu
widzenia kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Wiedzą o tym socjologowie i urbaniści,
którzy od lat zajmują się kwestiami mieszkalnictwa i sąsiedztwa, natomiast w pedagogice społecz
nej tematyka ta jest często marginalizowana. Lukę tę wypełnia animacja społeczna, która działając
w ramach stowarzyszeń, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz tworzenia sąsiedzkich więzi. Charakte
ryzując sąsiedzkość, wyszczególniając jej cechy i wyodrębniając kategorie sprzyjające jej tworzeniu,
ale również zagrożenia, które ją unicestwiają, można by pokusić się o jeszcze skuteczniejsze działania
animacyjne w tym obszarze.
Słowa kluczowe: sąsiedztwo, więzi sąsiedzkie, sąsiedzkość, animacja społeczna.

Wstęp – rozważania terminologiczne
Środowisko sąsiedzkie jest najbardziej naturalną przestrzenią publiczną, w której miesz
kańcy mogą testować i weryfikować swoje postrzeganie świata, umiejętności radzenia
sobie z problemami życia codziennego, a także kształtować postawę wobec innych, która
przekłada się później na stosunek do reszty społeczeństwa. Jest ono zarazem miejscem,
w którym rozwijają się postawy konieczne do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
* Julia Kluzowicz, dr – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki,
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki; e-mail: julia.kluzowicz@uj.edu.pl; ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-8613-6456.
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Warto zatem przyjrzeć mu się z bliska i zastanowić, jak działania animacji społecznej
mogą wpływać na zacieśnianie się sąsiedzkich więzi.
Pojęcia sąsiedztwa i więzi sąsiedzkich są interpretowane w pedagogice na wiele
różnych sposobów, a badacze nie są zgodni co do ich jednoznacznej definicji. O ile
w piśmiennictwie urbanistycznym i socjologicznym termin ten doczekał się sporej liczby
opracowań, o tyle pedagogika i animacja społeczna posługują się raczej pojęciem spo
łeczności lokalnej lub wspólnoty lokalnej. Trudno jest jednak uznać, że te dwa terminy
są tożsame z sąsiedztwem. Zajmujący się pracą na rzecz społeczności lokalnych Paul
Henderson i David N. Thomas ubolewają, że „brakuje nam szczególnie ogólnej teorii na
temat sąsiedztwa i pracy w sąsiedztwie czy dzielnicy” (Henderson, Thomas 2013, s. 44).
W literaturze anglojęzycznej, w zależności od punktu ciężkości stosowanych analiz,
istnieją dwa pojęcia określające zjawisko, które w języku polskim definiowane jest jako
sąsiedztwo – to neighborhood oraz community.
Termin neighborhood odnosi się przede wszystkim do zamieszkiwanej przestrzeni
i oznacza okolicę lub region, zagospodarowany przez cztery grupy aktorów społecz
nych – gospodarstwa domowe, firmy, właścicieli nieruchomości oraz samorządy lokalne
(Galaster 2001). Skomplikowane i trudne do przewidzenia mechanizmy, jakie zachodzą
w danej przestrzeni pomiędzy tymi podmiotami, są zazwyczaj przedmiotem badań
socjologii i ekonomii. Pojęcie community koncentruje natomiast uwagę na grupie ludzi
mieszkających w określonym obszarze lub dzielnicy. Subtelna różnica pomiędzy tymi
określeniami wyraża się w akcencie położonym bądź na przestrzeń wspólnie zamiesz
kiwaną przez ludzi, bądź na grupy ludzi zamieszkujących daną przestrzeń.
Pojęcie community rozumiane jako wspólnota lub społeczność może mieć jednak
charakter zarówno terytorialny, jak i niepowiązany z fizycznym miejscem – już tutaj
obserwujemy napięcie pomiędzy różnymi biegunami interpretacyjnymi. Próbując do
określić znaczenie obu tych – bliskich sobie – kategorii, możemy uznać za Bohdanem
Skrzypczakiem, że społeczność lokalna jest pewną przestrzenią zbiorowej interakcji,
w której funkcjonują lub są wytwarzane wspólne reguły, czyli sposoby odnoszenia się
ludzi do siebie i do lokalnego otoczenia. Jej podstawową relacją społeczną są zachowania
zbiorowe, które angażują większość członków danej grupy i są zorientowane na roz
wiązywanie ich problemów. Wspólnota lokalna jest natomiast pewnym normatywnym
ideałem wskazującym, jak powinny być zorganizowane relacje społeczne w przestrzeni
lokalnej. Opiera się ona na dążeniu do społecznej jedności i identyfikacji członków ze
sobą nawzajem oraz danym miejscem, a także charakteryzuje się związkami opartymi
na społecznej bliskości, które z kolei wywołują pozytywne skojarzenia, związane ze
swojskością, akceptacją i emocjonalną bliskością. Innymi słowy, społeczności lokalne to
struktury terytorialne, charakteryzujące się silnym układem powiązań wewnętrznych,
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a wspólnoty lokalne to społeczności lokalne, w których istnieją silne więzi psychospo
łeczne i identyfikacja normatywna (Skrzypczak 2016).
Czy pojęcie sąsiedztwa jest tożsame ze społecznością lokalną i/lub wspólnotą lo
kalną? W przyjętym przeze mnie rozumieniu jest kategorią, którą można by umieścić
pomiędzy wspólnotą a społecznością, ale o mniejszym zasięgu terytorialnym. Sąsiedztwo
to zbiór osób zamieszkujących tę samą przestrzeń, które znają się z widzenia i uczest
niczą w powtarzających się, często incydentalnych, nieintencjonalnych spotkaniach na
wspólnym terytorium bloku, ulicy, osiedla czy dzielnicy. Wiąże ich również poczucie
tożsamości z miejscem zamieszkania i wspólne interesy związane z tym miejscem.
Cechuje je zazwyczaj różnorodność – wieku, płci, liczebności członków rodziny czy
przekonań. Terminem wskazującym na interesujący nas aspekt wspólnotowy sąsiedztwa
jest sąsiedztwo społeczne wyznaczane poprzez utrzymywane w jego ramach kontakty
i stosunki między mieszkańcami (Segiet, Słupska 2018).
Sąsiedzkość, czy inaczej – więzi sąsiedzkie, to z kolei rodzaj relacji pomiędzy sąsia
dami, której towarzyszy postawa nacechowana zaufaniem, emocjonalną bliskością,
życzliwością, solidarnością i gotowością odwzajemniania wielorakich przysług. Nie
będzie to zatem każda relacja między osobami zamieszkującymi dane miejsce, ale
relacja wyznaczona przez więzi o określonym, pozytywnym zabarwieniu.
Warto pamiętać, że sąsiedztwo i sąsiedzkość to kategorie dynamiczne, na które
mają wpływ różnorodne procesy społeczno-ekonomiczne, jak chociażby globalizacja,
industrializacja i urbanizacja, nowe technologie czy mobilność, a także rozmaite za
chowania członków danej społeczności. Jednak pomimo wielu czynników niesprzyja
jących, w mieszkańcach wciąż istnieje potrzeba budowania poczucia przynależności
oraz budzenia lokalnej i regionalnej świadomości (Segiet, Słupska 2018).

Sąsiedzkość – próba charakterystyki
Sąsiedzkość w rozumieniu przyjętym w niniejszym artykule to rodzaj specyficznej
więzi pomiędzy osobami zamieszkującymi terytorium na tyle wąskie, aby umożliwiało
bezpośredni kontakt „twarzą w twarz”, na tyle częsty, aby jego mieszkańcy byli w stanie
wzajemnie się rozpoznawać. Na relację wpływ ma określona postawa, budująca więź
sąsiedzką. Jak pisze Jan Turowski, postawa to „względnie stała gotowość, skłonność do
zachowania się w danej sytuacji w odniesieniu do pewnego obiektu (wartości) w sposób
określony przez poglądy, upodobania, uczucia, dążności czy aspiracje jednostki do danej
wartości” (Turowski 1979, s. 105). Postawa sąsiedzkości będzie się zatem charaktery
zowała „poglądami i sądami uznającymi potrzebę, ważność i konieczność stykania się,
utrzymywania wzajemnych relacji z osobami blisko przestrzennie zamieszkującymi”
(Turowski 1979, s. 105).
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Rzeczywistość sąsiedzka nie jest jednowymiarowa, a poza pozytywną orientacją
współmieszkańców na siebie nawzajem pojawiają się wśród nich również negatywne
emocje, uprzedzenia, strach przed plotką, obmową czy naruszeniem prywatnej sfery
życia. W praktyce zachowania wobec sąsiadów są często wypadkową ścierania się
poglądów i uczuć. To wewnętrzne rozszczepienie postawy wobec współmieszkańców
powodować może sąsiedzką rezerwę. Ponadto relacje sąsiedzkie mają też w pewnej
mierze charakter selektywny – wpływać na niego mogą na przykład podobieństwa
między niektórymi mieszkańcami związane ze stylem życia, wiekiem, statusem ma
terialnym etc. Na postawy i zachowania względem sąsiadów wpływać może również
reputacja (Turowski 1979). Mieszkańcy klasyfikują się wzajemnie, określając pozycję
społeczną swoją i innych. Ta stratyfikacja w świadomości społecznej jest również jednym
z czynników sąsiedzkich zachowań i relacji. Wynikałoby z tego, że ci sami mieszkańcy
mogą utrzymywać postawę sąsiedzkości tylko wobec wybranych współmieszkańców,
a wobec innych nie.
Istotnym czynnikiem budującym sąsiedzkość jest opisywany przez Roberta Putnama
kapitał społeczny. Charakteryzując kapitał społeczny, Robert Putnam cytuje Lyndę
Hanifan, która pisze, że kapitał ten odnosi się do dobrej woli, towarzystwa, sympatii
i wzajemnych stosunków między jednostkami i rodzinami, czyli tego wszystkiego,
co kształtuje wspólnotę. Początkowo społecznie bezradna, pozostawiona sama sobie
jednostka, wchodząc w kontakt ze swoimi sąsiadami (a oni ze swoimi sąsiadami), spra
wia, że następuje akumulacja kapitału społecznego, który może zaspokoić nie tylko jej
potrzeby społeczne, ale niesie również potencjał społeczny wystarczający do istotnego
poprawienia warunków życiowych całej wspólnoty. „Społeczność jako całość odniesie
korzyść ze współpracy wszystkich jej części, natomiast jednostka odkryje w swoich
związkach zalety pomocy, współczucia i towarzystwa swoich sąsiadów” (Hanifan 1916;
Putnam 2008). Można zatem przyjąć, że kapitał społeczny realizuje się w sąsiedzkości.
Ważnym elementem budującym kapitał społeczny jest według R. Putnama norma
uogólnionej wzajemności. Zdarza się, że wzajemność ta jest określona: zrobię to dla
ciebie, jeśli ty zrobisz to dla mnie. Dla sąsiedzkości bardziej adekwatna jest jednak jej
uogólniona wersja: zrobię to dla ciebie, nie oczekując w zamian niczego określonego,
spodziewając się przy tym z dużą dozą pewności, że ktoś inny zrobi coś dla mnie w przy
szłości. Robert Putnam nazywa normę uogólnionej wzajemności krótkookresowym
altruizmem i długookresową interesownością: pomagam ci w tej chwili, w oczekiwaniu,
że ty pomożesz mi w przyszłości (Putnam 2008).
Innym istotnym czynnikiem kapitału społecznego realizującym się w sąsiedzkości
jest społeczne zaufanie. Robert Putnam rozróżnia zaufanie zagęszczone (thick) osadzone
w relacjach osobistych i zaufanie rozproszone (thin) odnoszące się do osób nieznanych.
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Wspólnoty pierwotne, do których zalicza się rodzina i sąsiedztwo, stanowią pierwszy
i podstawowy krąg zaufania. Oba rodzaje zaufania opierają się na przynależności
do wspólnych sieci społecznych, tyle że zaufanie rozproszone obejmuje osoby spoza
katalogu postaci znanych nam osobiście, czyli również spoza sąsiedztwa. Społeczne,
uogólnione zaufanie możemy postrzegać jako stałą decyzję, aby większości ludzi wierzyć
na słowo – nawet tym, których nie znamy (Jacobs 2014). Antropolożka miasta Jane
Jacobs pisze: „Na miejskiej ulicy zaufanie powstaje stopniowo dzięki niezliczonym,
drobnym kontaktom: gdy ludzie wpadają do baru na piwo, pytają o radę sklepikarza
i udzielają jej kioskarzowi, wymieniają się opiniami z innymi klientami w piekarni,
witają skinięciem głowy” (Jacobs 2014, s. 74). Dodaje przy tym, że sumą tego rodzaju
swobodnych, publicznych kontaktów na poziomie lokalnym, z których większość jest
przypadkowa i związana z załatwianiem drobnych, codziennych spraw, jest poczucie
wspólnej tożsamości ludzi, sieć szacunku i zaufania oraz zasoby, z których można
czerpać w razie potrzeby osobistej lub sąsiedzkiej. Badaczka uważa, że istotne jest tu
przekonanie, że w sąsiedztwie można liczyć na pomoc. Przekonanie to rodzi się właśnie
z zaufania do współmieszkańców (Jacobs 2014).
Spajający kapitał społeczny zapewnia tworzenie silnej lojalności wewnątrzgrupowej
(Putnam 2008), która jest kolejną cechą sąsiedzkości. Lojalność jest drugą stroną za
ufania: dotyczy zasady jego nienaruszalności i wywiązywania się z wcześniej podjętych
zobowiązań. Wiąże się silnie z solidarnością, czyli troską o interesy sąsiadów i goto
wością do działania na rzecz wspólnego, sąsiedzkiego dobra (Sztompka 2006). Cechą
sąsiedzkości jest również tożsamość lokalna, czyli poczucie wspólnoty oparte na więzi
zamieszkania. Ludzie identyfikujący się z przestrzenią, w której żyją, chętniej o nią dbają.
Sąsiedzkość może się przejawiać wielowymiarowo. Zajmujący się socjologią wsi
i miasta Piotr Kryczka zauważa, że sąsiedztwo może być zróżnicowane ze względu
na stopień zaangażowania mieszkańców we wzajemne kontakty. Uwzględniając tego
rodzaju perspektywę, wyodrębnił on taksonomię sąsiedztwa, wyróżniając:
– sąsiedztwo ograniczające – oparte na określonej strukturze oczekiwań i powinności
w stosunku do współmieszkańców. Jego podstawowym elementem jest świadomość
ograniczeń wynikających z bliskości sąsiadów;
– sąsiedztwo poinformowane – odnoszące się do mimowolnego bądź świadomego
gromadzenia informacji o współmieszkańcach;
– sąsiedztwo konwencjonalne – polegające głównie na wymianie konwencjonalnych
ukłonów i pozdrowień;
– sąsiedztwo świadczeniowe – typ relacji zbliżony do tradycyjnych społeczności lokal
nych, charakteryzujący się bezpośrednimi i intensywnymi interakcjami członków
danej wspólnoty;
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– sąsiedztwo solidarnościowe – dla którego osią integracji jest poczucie jedności
i wspólności interesów ze względu na analogiczną sytuację wynikającą z bliskiego
zamieszkiwania;
– sąsiedztwo towarzysko-przyjacielskie – forma integracji o najwyższym stopniu
zaangażowania osobistego (Kryczka 1981).
Są to oczywiście modelowe typy, które w rzeczywistości splatają się ze sobą i wza
jemnie przenikają. W odniesieniu do tej kategoryzacji możemy zaobserwować zróżnico
wanie postaw wobec sąsiadów. O ile dwie pierwsze kategorie (sąsiedztwo ograniczające
i poinformowane) są wobec pożądanej postawy sąsiedzkiej raczej neutralne, o tyle
pozostałe, rozpinające się pomiędzy sąsiedztwem konwencjonalnym a towarzysko
-przyjacielskim, tworzą wachlarz pożądanych zachowań, wskazujących na pozytywną
więź współmieszkańców, naznaczoną pozytywnymi emocjami.
Tworzeniu się sąsiedzkości mogą sprzyjać różne okoliczności, między innymi takie,
które generują konieczność współdziałania i poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją,
jak kataklizmy czy wspólny przeciwnik (nieuczciwy deweloper, „czyściciel kamienic”,
„truciciel środowiska”). Wspólnotowe relacje mogą się także pojawić w dzielnicach
uznawanych za problemowe – w sytuacjach radzenia sobie z trudnymi warunkami
egzystencji ludzie nawiązują ścisłe, długotrwałe relacje i sieci powiązań (Szymczyk 2018).
Istotnym czynnikiem spajającym więzi sąsiedzkie są liderzy. Robert Putnam nazywa
ich macherami, czyli ludźmi powodującymi, że coś dzieje się we wspólnocie. Macherzy,
będący zazwyczaj długoletnimi mieszkańcami danego terytorium, spędzają długie
godziny, nieformalnie rozmawiając, angażują się w projekty na rzecz społeczności
(Putnam 2008). Jane Jacobs nazywa ich „samozwańczymi lokalnymi postaciami”.
„Lokalna postać to każdy, kto często wchodzi w kontakt z szerszym kręgiem ludzi i jest
zainteresowany odgrywaniem takiej roli. Nie musi mieć jakichś szczególnych zdolności
ani wiedzy, choć często je posiada. Postać taka po prostu musi być obecna i musi mieć
wystarczająco wielu równych sobie. Charakteryzuje się głównie tym, że jest publiczna
i że rozmawia z wieloma różnymi ludźmi” (Jacobs 2014, s. 85).
Choć architektura przestrzeni nie determinuje całkowicie postaw mieszkańców,
nie oznacza to, że na owe postawy i zachowania nie wywiera wpływu. „Tam, gdzie
miasta są zaprojektowane tak, by zwiększać nieformalne kontakty między sąsiadami,
ulice są bezpieczniejsze, dzieci mają lepszą opiekę, a ludzie są bardziej zadowoleni ze
swego otoczenia” (Putnam 2008, s. 503). Jane Jacobs twierdzi, że tym, co sprzyja życiu
sąsiedzkiemu, jest różnorodność, która ożywia relacje międzyludzkie. Poświęcając sporo
miejsca miejskiej architekturze, wylicza czynniki, umożliwiające tę różnorodność. Po
pierwsze, dzielnica musi spełniać więcej niż jedną funkcję. Poza budynkami miesz
kalnymi powinny się w niej znajdować sklepy, lokale usługowe, bary i inne miejsca,
które zapewniają obecność na ulicach różnych ludzi i o różnych porach. Po drugie,
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większość kwartałów powinna mieć krótkie boki – chodzi o to, aby ulice krzyżowały się
w różnych miejscach, umożliwiając przypadkowe spotkania mieszkańców. Po trzecie,
pożądana jest obecność budynków w różnym wieku i stanie. Jeśli w jakiejś dzielnicy są
tylko nowe budynki, zbiór mogących tam funkcjonować mieszkańców i przedsiębiorstw
jest automatycznie ograniczony do tych, których ekonomicznie stać na zajmowanie
nowego budownictwa. I po czwarte, potrzebne jest odpowiednio wysokie zagęszczenie
ludzi – nie za niskie, aby ulice nie były opustoszałe, ale też niezbyt wysokie, tak aby
mieszkańcy byli w stanie kojarzyć się z widzenia (Jacobs 2014).
Dobrze funkcjonującej sąsiedzkości sprzyja również niewielka mobilność przestrzen
na współmieszkańców. Mobilność jest kwestią oczywistą i nieuniknioną, jednak dla do
bra sąsiedzkości przyrosty i wyprowadzki powinny odbywać się stopniowo. Jeśli w danym
miejscu ma się zawiązać sąsiedzkość, wszelkie przepływy ludności muszą mieć fundament
w postaci stabilnej populacji tworzącej lokalne więzi. Ludzie przeprowadzają się z różnych
powodów – zmieniają miejsca pracy, zmienia się skład ich rodzin, rosną lub maleją ich
zarobki. Jeśli jednak lubią swoją dzielnicę czy osiedle i trzyma ich na miejscu więź są
siedzka, będą mniej skorzy do opuszczania dotychczasowego miejsca zamieszkania. Tym
sposobem stabilność populacji w sąsiedztwie napędza się samoczynnie (Jacobs 2014).

Zanikanie sąsiedzkości
Od dłuższego czasu obserwować możemy osłabienie sąsiedzkości, przejawiające się
rozluźnieniem więzi pomiędzy ludźmi zamieszkującymi obok siebie. To kolejny argu
ment za tym, że bliskość przestrzenna sama w sobie nie kreuje intensywnych interakcji
społecznych. Wpływ na rozluźnienie więzi sąsiedzkiej ma wiele czynników – to coraz
szersze możliwości nawiązywania relacji poza miejscem zamieszkania, ale również
fenomen indywidualizmu i autoseparacji czy dążenie do zachowania osobistego i ro
dzinnego bezpieczeństwa, w którym anonimowość i dystans społeczny jest rodzajem
obrony przed różnymi zagrożeniami. Negatywnie na transformację więzi sąsiedzkich
oddziałują również nierówności społeczne mieszkańców (Szymczyk 2018).
Zanikanie sąsiedzkości obserwował w swoich badaniach R. Putnam. Konstatując
swoje analizy, stwierdził, że życie sąsiedzkie w Stanach Zjednoczonych znajduje się
w schyłkowym okresie. Zastanawiał się, czy komunikacja komputerowa i idące za
nią wirtualne wspólnoty mogą całkowicie zastąpić staromodne wspólnoty sąsiedzkie.
W ciągu niewielu lat od powstania Internetu w sieci pojawiły się bowiem symulakra
większości klasycznych form więzi społecznych i obywatelskiego zaangażowania. Ten
nowy rodzaj „wirtualnego kapitału społecznego” tym różni się od swego klasycznego
poprzednika, że poza ułatwianiem podtrzymywania już istniejących więzi, sieci spo
łeczne opierające się na komunikacji elektronicznej organizują się raczej ze względu
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na bliskość zainteresowań niż lokalizacji. „Codzienne interakcje w realnym świecie
zmuszają nas do konfrontacji z różnorodnością, podczas gdy świat wirtualny może
być bardziej homogeniczny, nie ze względu na podobieństwa demograficzne, lecz po
dobieństwo zainteresowań i poglądów. Wspólnoty zainteresowań mogą zająć miejsce
wspólnot sąsiedzkich” (Putnam 2008, s. 301).
Podsumowując swoje badania, R. Putnam wyróżnił ponadto cztery główne czynniki,
które przyczyniły się do spadku zaangażowania obywatelskiego i kapitału społecznego
w społeczeństwie amerykańskim. Pierwszy z nich to presja czasu i pieniędzy, szczegól
nie w sytuacji rodzin, w których dwie osoby zajmują się karierą zawodową. Czynnik
ten prowadzi do znacznego zmniejszenia zaangażowania w sprawy sąsiedzkie. Drugi
to suburbanizacja, która wiąże się z długimi dojazdami do pracy i niekontrolowanym
rozrastaniem się miast. Trzecim czynnikiem jest rozrywka elektroniczna, która powo
duje prywatyzację czasu wolnego od pracy, odciągając ludzi od wspólnych inicjatyw.
Czwarty to zmiana pokoleniowa, będąca powolnym, stopniowym i nieuchronnym
zastępowaniem „długiego pokolenia obywatelskiego” przez jego mniej zaangażowane
obywatelsko dzieci i wnuki (Putnam 2008).
Jedną z niewątpliwych przyczyn rozpadu więzi sąsiedzkich jest gentryfikacja, któ
ra dotyczy na ogół dzielnic ubogich, lecz atrakcyjnych (np. ze względu na położenie
bądź tkankę architektoniczną), i polega na wysiedlaniu z nich ich dotychczasowych,
wieloletnich lokatorów, rewitalizacji i zastępowaniu ich mieszkańcami o stosunkowo
wysokim statusie materialnym. Tym sposobem naturalne, budowane przez dziesięcio
lecia więzi między mieszkańcami zastępowane są grupą zatomizowanych, nieznających
się ze sobą nabywców mieszkań.
Do przyczyn erozji sąsiedzkości socjolog miasta Paweł Kubicki dorzuca jeszcze
studentyfikację i turystyfikację. Studentyfikacja to zjawisko polegające na gwałtownym
wzroście liczby studentów w danym mieście, wskutek czego wzrasta również liczba mie
szkań na stosunkowo krótki wynajem, co z kolei powoduje spadek jakości życia w danej
okolicy i pociąga za sobą wyprowadzanie się dawnych mieszkańców. Turystyfikacja
działa podobnie, lecz w jeszcze większym wymiarze – rosnąca liczba mieszkań wy
najmowanych turystom niemal rozsadza życie sąsiedzkie. Oba te zjawiska prowadzą
do swego rodzaju kolonizacji przestrzeni miejskiej i zawłaszczenia jej przez studentów
oraz turystów, spychając na dalszy plan potrzeby stałych mieszkańców (Kubicki 2017).

Dobroczynne działanie sąsiedzkości
Ubolewając nad zanikaniem kapitału społecznego, a z nim więzi sąsiedzkich, R. Putnam
wymienia cały katalog pozytywnych konsekwencji, które pociągają za sobą wspólnotowe
relacje. Zdaniem badacza, wysoki poziom wzajemnego zaufania i uczestnictwa obywateli
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w życiu wspólnot działa poprzez zróżnicowane mechanizmy, wywołujące społecznie
pożądane efekty. Po pierwsze, kapitał społeczny pomaga obywatelom w łatwiejszym
rozwiązywaniu problemów zbiorowych. Ludzie mogą działać skuteczniej i zyskać
więcej, jeżeli ze sobą współpracują, a każdy robi to, co do niego należy. Po drugie, tam,
gdzie ludzie ufają sobie nawzajem i gdzie są podmiotami powtarzających się interakcji
ze współmieszkańcami, codzienne zajęcia i transakcje społeczne są szybsze i mniej
kosztowne. Po trzecie, kapitał społeczny poprawia psychiczną kondycję członków
danej grupy, poszerzając na wiele sposobów świadomość wzajemnego powiązania ich
losów. Osoby utrzymujące aktywne i oparte na zaufaniu kontakty z innymi rozwijają
lub podtrzymują cechy, które są dobre dla reszty społeczeństwa. Stają się bardziej
tolerancyjne, mniej cyniczne i bardziej empatyczne w stosunku do innych, a dzięki
kanałom przepływu informacji tworzonym przez kapitał społeczny mają możliwość
weryfikowania swoich sądów. Życie obfitujące w kapitał społeczny pomaga walczyć
z traumami i skuteczniej zwalczać choroby. Ludzie, którzy mają bliskich przyjaciół
i zaufanych sąsiadów, rzadziej doświadczają smutku, samotności, niskiej samooceny,
problemów z odżywianiem się i snem (Putnam 2008).
Również rozwój dzieci pozostaje w silnym związku z obecnością lub brakiem kapitału
społecznego. Zaufanie, sieci i normy wzajemności wywierają rozległy wpływ na ich
możliwości i wybory, a przez to na ich rozwój i zachowanie. Poziom zaufania społecz
nego i częstotliwość nieformalnych więzi z innymi wykazały w badaniach R. Putnama
ścisłą korelację z osiągnięciami edukacyjnymi. Sąsiedztwo o wysokim poziomie kapitału
społecznego jest na ogół dobrym miejscem do wychowywania dzieci – przestrzenie
publiczne są czyste, ludzie bardziej przyjaźni, a ulice bezpieczniejsze (Putnam 2008).
Więzi sąsiedzkie mają również znaczenie dla obniżenia poziomu przestępczości.
Jest to związane z wzajemnym zaufaniem i altruizmem wśród sąsiadów oraz ich goto
wością do interwencji. Wspólnoty charakteryzujące się anonimowością i nikłą siecią
znajomości wśród mieszkańców oraz słabą partycypacją społeczną w działaniach lo
kalnych narażone są na podwyższone zagrożenie przestępczością i przemocą. Badając
wskaźnik zabójstw w Stanach Zjednoczonych, R. Putnam dowodzi, że kapitał społeczny
jest czynnikiem silniej przeciwdziałającym przestępczości niż poziom wykształcenia
w danym stanie czy wskaźnik nierówności dochodu (Putnam 2008).
Postawa sąsiedzkości wpływa także znacząco na rozwój demokracji. Osoby, które
współdziałają ze swoimi sąsiadami, dostrzegają, że ich indywidualne i w innym przy
padku ciche głosy zwielokrotniają się i nabierają siły. Życie sąsiedzkie ma charakter
publiczny – gromadzi ludzi, którzy nie utrzymują ze sobą na ogół bliskich, prywatnych
relacji towarzyskich i przeważnie do nich nie dążą. Nie chodzi bowiem o sprowadza
nie kontaktów międzyludzkich wyłącznie do prywatnych znajomości. W mieście jest
wiele osób, z którymi kontakt jest na pewnym poziomie przyjemny czy użyteczny, ale
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niekoniecznie mamy ochotę się z nimi zaprzyjaźniać. Na tym polega właśnie sąsiedztwo
w rozumieniu Jane Jacobs. Badaczka pisze, że miejskie życie wymaga podłoża w postaci
nieformalnego życia sąsiedzkiego, które stanowi rodzaj bufora pomiędzy miejską ano
nimowością a sferą prywatną mieszkańców. W mieście bowiem prywatność, polegająca
na zachowaniu spraw osobistych tylko dla tych, z którymi chcemy je dzielić, oraz roz
sądnym decydowaniu, kto i kiedy może zabrać nam czas, jest bezcenna (Jacobs 2014).
Zdaniem Anny Bujwickiej, grupy sąsiedzkie traktowane jako układy odniesienia
normatywnego mogą być źródłem, z którego jednostki czerpią w procesie adaptacji
do szerszego społeczeństwa. W dobie globalizacji, powszechnego poczucia zagrożenia,
społecznego wykluczenia i marginalizacji, najbliższy układ mikroterytorialny, jakim
jest sąsiedztwo, może się stać swego rodzaju oazą i alternatywą dla tych, którzy nie
mają dostępu do szerszych sieci społecznych (Bujwicka 2011).

Sąsiedzkość jako wyzwanie dla animacji
Jane Jacobs zwykła mawiać, że aby miasto funkcjonowało w sposób pożądany, było
bezpieczne i przyjazne mieszkańcom, powinno się zająć pobudzaniem do życia sąsiedz
kości i pielęgnowaniem tych ścisłych relacji. Zwracała przy tym uwagę, że zarówno
o całej aglomeracji, dzielnicach, jak i funkcjonującej w nich sąsiedzkości powinno
się myśleć w kategoriach procesów, nie są to bowiem formaty ukonstytuowane raz na
zawsze – podlegają zmianom i aby te zmiany przybierały pozytywny kierunek, należy
nad nim pracować (Jacobs 2014). Myślenie o sąsiedzkości jako procesie zapewnia
drogę do identyfikacji, rozróżnienia, uporządkowania i kategoryzacji działań na rzecz
jej wzbudzania i rozwijania, dostarcza również dynamicznych elementów interwencji
(Henderson, Thomas 2013). Jeżeli za Józefem Kargulem animacją nazywać będziemy
„metodę działania polegającą na stymulacji do aktywnego zachowania zarówno zbioro
wości terytorialnej (społeczności lokalnej), jak i małej grupy, do działania mającego na
celu ulepszenie życia społecznego środowiska poprzez ukazanie wizji owych ulepszeń
i stymulowanie ludzi do ich realizacji” (Kargul 1995, s. 274), to właśnie sąsiedzkość
rozumiana jako proces kształtowania postaw i budowania więzi powinna się stać
przestrzenią pracy dla animatorów.
Animacja społeczna w sąsiedztwach polega najczęściej na bezpośredniej interakcji
twarzą w twarz z mieszkańcami. Jest określana geograficznie i opiera się na koncep
cjach kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, budowania potencjału
i społecznej integracji. Sprowadza się zazwyczaj do wspierania ludzi w zakładaniu grup
nieformalnych, pomocy w ustanawianiu tych struktur, objaśnianiu celów i działań oraz
zachęcaniu do podejmowania dialogu i negocjacji z usługodawcami i decydentami
(Mitchford, Henderson 2012).
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Każda grupa społeczna dla swojego trwania i funkcjonowania wymaga istnienia
sił zapewniających jej wewnętrzną spójność, nazywanych przez socjologów więzią
społeczną. Więź ta jest wielowymiarowa i organizuje się w dwóch sferach: bezpośred
nio obserwowalnej sferze zachowań, do której zaliczyć można zjawiska współpracy,
pomocy, opieki czy wymiany, nazywane przez antropologów współdziałaniem, oraz
w sferze przeżyć, obejmującej zjawiska identyfikacji, poczucia „my”, poczucia więzi jej
świadomości, o której można wnioskować tylko pośrednio. Na więź społeczną składają
się trzy elementy:
– konieczne dla jej istnienia obiektywne podłoże związków między ludźmi – w przy
padku więzi sąsiedzkiej będzie to zamieszkiwane terytorium;
– pochodzące zeń stosunki rzeczowe między ludźmi, wymiana wartości, dóbr, wza
jemne zaspokajanie potrzeb – na przykład dbanie o wspólną przestrzeń;
– poczucie łączności powstające na płaszczyźnie styczności jednostki z jednostką
(Jacher 1987).
Analizując siły spajające zbiorowości ludzkie i wzmacniające więzi społeczne, Piotr
Sztompka zdefiniował trzy ich wymiary:
– istnienie struktur, które ułatwiają komunikację zbiorową i sprzyjają tworzeniu się
kooperacji, wymianie doświadczeń i wiedzy;
– postawę emocjonalną przejawiającą się życzliwością, sympatią, gotowością do
współpracy i współczuciem;
– zbiór powszechnie uznawanych reguł o charakterze wspólnotowym, takich jak
zaufanie społeczne, wzory zachowań, zbiorowe normy solidarności, samopomocy
i samoorganizacji (Sztompka 1999).
Powyższe wymiary więzi społecznej stały się źródłem kształtowania metody ani
macji społecznej reprezentowanej przez mające swoje ośrodki w całej Polsce Centra
Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Główna teza, wokół której kształtują się
działania CAL, zakłada, że wykorzystując i inwestując w zasoby kulturowe, można
uruchomić proces społecznego samorozwoju danej społeczności, sprawiając, że jej
członkowie z bycia przedmiotem czyjejś aktywności stają się jej podmiotami, które
samodzielnie artykułują swoje potrzeby, a następnie (również samodzielnie) je realizują
(Skrzypczak 2006b).
Jeden ze współtwórców CAL, Bohdan Skrzypczak, podkreśla, że:
sąsiedzki, lokalny świat to nadal żywa szkoła tworzenia i rozwijania więzi i współpracy mię
dzyludzkiej, wiedzy i żywej tradycji, przedsiębiorczości, a także obywatelskiej partycypacji. […]
Właśnie taka sieć/wspólnota może stać się podstawą skutecznej edukacji, którą określa się jako
edukację środowiskową (społeczną, wspólnotową lub lokalną) (Skrzypczak i in. 2010, s. 7).

Tak rozumiane zorganizowane współdziałanie jest podstawowym wymiarem in
terwencji środowiskowej animatora społecznego. Polega na promowaniu wartości
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i tworzeniu warunków do kształtowania i rozwoju kompetencji społecznych. Ułatwia
włączanie się w życie grup i społeczności, dzięki czemu mieszkańcy odkrywają wartość
wspólnoty, solidarności i satysfakcji z pomocy innym. Edukację środowiskową realizuje
się zazwyczaj w postaci projektów. Początkiem każdej społeczno-edukacyjnej interwen
cji jest rozpoznanie społeczności, a jej celem rozbudzenie społeczności lokalnej w taki
sposób, by sprzyjała ona integracji i budowaniu społeczności lokalnej. Tworzywem
spajającym dane środowisko jest natomiast budowa sieci relacji osobistych i społecznych
pomiędzy mieszkańcami danego terytorium (Skrzypczak 2006b).
Nadrzędnym celem pracy animatora w obszarze sąsiedzkości jest zatem organizowa
nie współdziałania opartego na więzi społecznej. Ma ono skutkować wzrostem poczucia
przynależności do grupy, pozytywną energią w grupie i świadomością przynależności
do pewnej całości. Jej członkowie uczą się od siebie nawzajem, a interakcje między nimi
wspomagają rozwój ich kompetencji indywidualnych i społecznych. Współdziałanie
sprzyja przeżywaniu i ujawnianiu pozytywnych uczuć względem siebie, zmniejsza
poczucie izolacji i samotności, wzmacnia budowanie więzi oraz okazywanie afirmacji
innym osobom i ich dokonaniom. Dzięki niemu wzrasta poczucie własnej wartości nie
tylko poprzez rozwijanie różnych kompetencji, ale także poprzez zaufanie, że ktoś nam
pomoże, gdy będziemy tego potrzebować (Skrzypczak 2006b).
Mówiąc o kompetencjach animatora społecznego, Bohdan Skrzypczak przywołuje
metaforę rezonansu społecznego, który ma na celu spowodowanie, aby jak największej
liczbie osób udzielił się entuzjazm, energia i chęć zmiany. Chodzi o uzyskanie swego
rodzaju „współbrzmienia”, które podobnie jak w akustyce, dzięki synchronizacji wibracji
wzmacnia lub przedłuża dźwięki. Im większy rezonans społeczny pomiędzy jednostkami,
tym mniej statyczne stają się wzajemne interakcje. Spoiwem tego procesu są pozytywne
emocje wyzwalane przez animatora, który doprowadza do ich zaistnienia dzięki wy
kształceniu – zarówno u siebie, jak i wśród społeczności, w której działa – kompetencji
osobistych, takich jak świadomość własnych emocji, samokontrola emocjonalna,
otwartość, inicjatywa i elastyczność oraz kompetencji społecznych, jak świadomość
społeczna, empatia, inspirowanie, wywieranie wpływu czy praca zespołowa. Animator
jest katalizatorem zmiany, opartej na wspólnej wizji celu, który społeczność zamierza
osiągnąć (Skrzypczak 2006a).
CAL wypracowało swoją własną metodę pracy, u podstaw której leżą opisane wyżej
zasady działania. CAL realizuje je we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
domami kultury, bibliotekami czy szkołami. Nie tylko zawiązuje liczne partnerstwa
z instytucjami lokalnymi, ale funkcjonuje wielopoziomowo, realizując własne projek
ty, prowadząc własną działalność badawczą, akademicką, a także liczne szkolenia dla
animatorów społecznych. Jednym z przejawów działań w obszarze sąsiedzkości jest
inicjatywa Q-Ruch Sąsiedzki wspierająca tworzenie nieformalnych grup sąsiedzkich.
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Zainicjowany przez Pawła Jordana Q-Ruch Sąsiedzki postuluje dobrowolną integrację
w ramach wspólnot sąsiedzkich oraz uczy mieszkańców, że można z innymi obcymi
ludźmi tworzyć relacje, niekoniecznie wchodząc w kategorie przyjaźni. W ramach
Ruchu odbywają się między innymi Dni Sąsiada czy Podwórkowa Gwiazdka. Q-Ruch
Sąsiedzki sam siebie nazywa platformą programową dobrego sąsiedztwa, organizując
liczne debaty, seminaria i inne cykliczne spotkania. W działającej w jego ramach
Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich szkolą się natomiast aktywiści chcący pracować na
rzecz polepszania więzi sąsiedzkich (Skrzypczak 2016).
CAL nie jest jedyną instytucją zajmującą się promowaniem i rozwijaniem sąsiedz
kości. Przy Urzędzie Miasta Warszawy działa na przykład Centrum Komunikacji
Społecznej, które wspiera działania sąsiedzkie, odgrywając rolę pomostu pomiędzy
inicjatywami oddolnymi a miejskimi decydentami. Przykładem instytucji wspierającej
sąsiedzkość jest również krakowskie Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS), które także
patronuje lokalnym działaniom, prowadząc liczne projekty animujące sąsiedzkie więzi.
Spora liczba animacyjnych działań dotyczących sąsiedzkości opiera się na inicjaty
wach projektowych. Dokonując rozróżnienia animacji na ujęcia mikro- i makrozakre
sowe, Barbara Jedlewska identyfikuje animację realizowaną przez instytucjonalnych
aktorów intencjonalnie aktywizujących środowiska społeczne na podstawie profesjo
nalnych programów animacji jako działanie mikro. Oddziaływanie w skali makro, czyli
w szerokim rozumieniu animacyjnym, postrzega natomiast jako zarówno formalne
działania, jak i nieprofesjonalne inicjatywy pozainstytucjonalne, podejmowane spon
tanicznie i incydentalnie (Jedlewska 2003).
Ciekawą propozycją byłoby dopełnienie mikrozakresowych aktywności anima
cyjnych aktywnościami w skali makro, opartymi na uprzednich badaniach kategorii
sprzyjających zacieśnianiu sąsiedzkich więzi, które nie wymagają zewnętrznych czyn
ności animatora w postaci realizacji konkretnego projektu, ale co najwyżej niewielkich
interwencji lub pewnych sugestii odnośnie do możliwości wykorzystania zastanego
już potencjału. Animator społeczny w tak rozumianych działaniach przyjmowałby co
najwyżej funkcję facylitatora więzi sąsiedzkich, polegającą na zwróceniu uwagi miesz
kańców na dane kategorie bądź na drobnych interwencjach w kierunku rozwijania
sąsiedzkiej komunikacji i kooperacji. Jego główna rola koncentrowałaby się natomiast
na czynnościach preanimacyjnych, polegających na rzetelnej diagnozie danego sąsiedz
twa, uwzględniającej poszczególne komponenty środowiska i jego trendy rozwojowe
(Jedlewska 2003), ale przede wszystkim kategorie sąsiedzkości, które już istnieją w danej
zbiorowości lub które można by do niej wprowadzić. Kategorie sąsiedzkości będą się
różnić w zależności od typu sąsiedzkości – inna będzie wspierać rozwój sąsiedztwa
świadczeniowego, a inna konwencjonalnego czy towarzysko-przyjacielskiego. Niektóre
z nich mogą się wydawać oczywiste – będzie do nich należeć na przykład posiadanie
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dzieci w podobnym wieku, posiadanie zwierząt, wspólny problem do rozwiązania,
konieczność samopomocy czy wspólny wróg lub obecność samozwańczych lokalnych
postaci i liderów. Do stworzenia pełnego katalogu kategorii sprzyjających postawom
sąsiedzkim niezbędne są jednak bardziej szczegółowe badania, wzbogacające dotych
czasową wiedzę na temat różnorodnych form sąsiedzkości, co pozwoli na skutecz
niejsze podejmowanie działań i nada sprecyzowany kierunek pracy animacyjnej we
wspólnotach sąsiedzkich.
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ZNACZENIE PROFESJONALIZACJI ZAWODOWEJ
ANIMATORÓW KULTURY
THE MEANING OF THE PROFESSIONALISATION
OF THE CAREERS OF CULTURAL ANIMATORS
Abstract: Socio-cultural animation, as an innovative means of organising social and cultural activi
ties, became popular in Poland in the beginning of the ‘90s of the 20th Century. It was the first, and
probably the only answer (complimentary to the social change occurring due to the transformation)
to the dominating in the Polish People’s Republic (PPR) concept of centralised cultural propagation.
The innovativeness of the discussed approach influenced both the theory and practice of socio-cultural
activity. As a result of them, there are academic curricula in the field of cultural animation, many
institutions working on socio-cultural activity changed names, and many events were organised to
foster the experience-sharing about this idea among theorists and practitioners. Part of the reflection
was also devoted to those who are cultural animators, socio-cultural animators, and social animators.
This professional profile was characterised in many ways by assigning it specific knowledge, skills
and social competences.
The process of professionalising the careers of cultural animators can be interpreted in two different
ways. From one point of view, as a profession associated with non-institutional activity, it should not
be subject to professionalisation. On the other, active animators of the “young generation” do not want
to reconcile with identifying their professional activities with non-professional and volunteer work.
The tension between these two approaches has been evident for many years. Currently, it resounds
more and more due to the decreasing interest in working as an animator and the weakening interest
of young people in education in fields connected to culture animation. This is good time to ask again
about the level of professionalisation of cultural animators in Poland.
Keywords: culture animator, professionalisation.
Abstrakt: Animacja społeczno-kulturalna, jako nowatorski sposób organizowania działalności
społecznej i kulturalnej, spopularyzowała się w Polsce z początkiem lat 90. XX wieku i stała się jedną
z pierwszych (a może nawet jedyną komplementarną do zmian społeczno-politycznych, jakie dokonały
się w naszym kraju za sprawą transformacji systemowej) odpowiedzi na dominującą w okresie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej koncepcję scentralizowanego upowszechniania kultury. Innowacyjnością
podejścia zafascynowani byli zarówno teoretycy, jak i praktycy działalności społeczno-kulturalnej,
czego skutkiem było uruchomienie akademickich kierunków kształcenia w zakresie animacji kultury,
zmiana nazewnictwa wielu instytucji zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną, jak i or
ganizacja rozlicznych spotkań służących wymianie doświadczeń praktyków czy refleksji teoretyków
nad tym nowym zjawiskiem. Wiele rozważań poświęcono także osobie animatora kultury, animatora
społeczno-kulturalnego, animatora społecznego. Na wiele sposobów charakteryzowano ten profil
zawodowy, przypisując mu określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.
Proces profesjonalizacji animatorów kultury może być różnie interpretowany. Z jednej strony jako
zawód związany z pozainstytucjonalną działalnością, opierającą się „wtłoczeniu” w jakieś sztywne
ramy działalności społecznej czy kulturalnej, nie powinien podlegać sprofesjonalizowaniu. Z drugiej
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strony czynni animatorzy „młodego pokolenia” nie chcą godzić się z identyfikowaniem ich działalności
zawodowej z amatorstwem i pracą wolontaryjną. Napięcie pomiędzy tymi dwoma podejściami jest
widoczne od wielu lat. Obecnie wybrzmiewa jednak coraz silniej za sprawą zmniejszającego się zain
teresowania pracą w zawodzie animatora i słabnącym zainteresowaniem młodych ludzi kształceniem
na kierunkach związanych z animacją kultury. W obliczu takich procesów ponownie można zadać
sobie pytanie o zakres i stopień profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury w naszym kraju.
Słowa kluczowe: animator kultury, profesjonalizacja zawodowa.

Animacja społeczno-kulturalna, jako nowatorski sposób organizowania działalności
społecznej i kulturalnej, spopularyzowała się w Polsce z początkiem lat 90. XX wie
ku i stała się jedną z pierwszych (a może nawet jedyną komplementarną do zmian
społeczno-politycznych, jakie dokonały się w naszym kraju za sprawą transformacji
systemowej) odpowiedzi na dominującą w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
koncepcję scentralizowanego upowszechniania kultury. Innowacyjnością podejścia
zafascynowani byli zarówno teoretycy, jak i praktycy działalności społeczno‑kulturalnej,
czego skutkiem było uruchomienie akademickich kierunków kształcenia w zakresie
animacji kultury, zmiana nazewnictwa wielu instytucji zajmujących się działalnością
społeczno-kulturalną, jak i organizacja rozlicznych spotkań służących wymianie do
świadczeń praktyków czy refleksji teoretyków nad tym nowym zjawiskiem. Wiele roz
ważań poświęcono także osobie animatora kultury, animatora społeczno‑kulturalnego,
animatora społecznego. Na wiele sposobów charakteryzowano ten profil zawodowy,
przypisując mu określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.
Zasadnicze rozbieżności w definiowaniu roli zawodowej animatora bazowały i nadal
bazują na definiowaniu pojęcia animacji kultury. Gdy animację kultury definiuje się
w kategoriach codziennych praktyk społecznych obecnych w życiu każdego człowieka
(animacja jako życie), mamy do czynienia z utożsamianiem jej ze spotkaniem, zda
rzeniem, wymianą, działaniem, aktywnością, zaangażowaniem, powrotem, robieniem
czegoś, znajdowaniem odpowiedzi. W tak pojmowaną animację wpisane są: działanie
bardziej niż analizowanie; praktyka zamiast teorii; brak czasowych i emocjonalnych
granic między animacją a życiem; bycie animatorem „po prostu”, a nie praca w zawodzie
animatora; stawanie się animatorem niepostrzeżenie, a nie w wyniku kształcenia czy
wyboru ścieżki kariery. Jeśli animacja określana jest pracą, to w jej polu znajdują się
konkretne narzędzia pracy, odpowiedzialność zawodowa, cele, efekty. To konieczność
uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych; podejmowanie prób systemowego,
programowego spojrzenia na animację kultury; myślenie o kwestiach bytowych zwią
zanych z wykonywaniem pracy animatora; oddzielanie czasu pracy od czasu wolnego;
wejście w obszar refleksji, przy jednoczesnym pielęgnowaniu praktyki animacyjnej.
Napięcie pomiędzy tymi dwoma podejściami jest widoczne od wielu lat. Obecnie
wybrzmiewa jednak coraz silniej za sprawą zmniejszającego się zainteresowania pracą
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w zawodzie animatora i słabnącym zainteresowaniem młodych ludzi kształceniem
na kierunkach związanych z animacją kultury. W obliczu takich procesów ponownie
można zadać sobie pytanie o zakres i stopień profesjonalizacji zawodowej animatorów
kultury w naszym kraju.

Profesjonalizacja zawodowa animatorów
Profesjonalizacja i profesja to kategorie pojęciowe definiowane najczęściej na gruncie
socjologii pod kątem analizy zmian struktury społecznej. W polskiej literaturze socjo
logicznej problematyka ta mieści się w socjologii pracy i socjologii zawodu. Profesja to
zasób specjalnej wiedzy, umiejętności i norm etycznych, pozwalający na wykonywanie
danej praktyki na wysokim poziomie specjalistycznym. Pojęcie to zwróciło uwagę takich
uczonych jak Emil Durkheim czy Talcott Parsons zaliczanych do grona funkcjonalistów.
W latach 50. i 60. XX wieku upowszechniło się definiowanie profesji oparte na wyszcze
gólnianiu cech, dzięki którym można było dokonać podziału na profesje i quasi-profesje
(profesje niezupełne). W latach 80. za sprawą Michela Foucaulta, wiążącego wiedzę
i władzę, profesje zaczęły być postrzegane jako praktyki ściśle powiązane z państwem,
które jest głównym podmiotem ustanawiania przywilejów dla danych dziedzin zawo
dowych. Współcześnie nadal akcentuje się silne powiązania pomiędzy specjalistami
a strukturami publicznymi, ale już nie w wymiarze uzależnienia od państwa. Eksperci
mają coraz większe znaczenie i możliwość wpływania nawet na decyzje rządów, a ich
stowarzyszenia zawodowe, w których instytucjonalizuje się profesje, są integralną częścią
zarządzania współczesnym państwem (Macdonald 2007, s. 3660-3662).
Elementy, które świadczą o tym, że dany zawód może być traktowany jako profesja, to:
konieczność posiadania przez przedstawicieli profesji specjalistycznych umiejętności i świad
czenia specjalistycznych usług; poddawanie się treningowi praktycznemu i intelektualnemu
przez reprezentantów profesji; legitymowanie się wysokim stopniem profesjonalnej autonomii
i odpowiedzialności; nawiązywanie powierniczej relacji z klientem; posiadanie poczucia zbioro
wej odpowiedzialności za profesję jako całość; istnienie zawodowych organizacji weryfikujących
kompetencje praktyków; istnienie określonych standardów i strategii utrzymujących dyscyplinę
w obrębie grupy zawodowej (Łuczyńska 2013, s. 21).

Rex A. Skidmore i Milton G. Thackeray (1998, s. 304) przytaczają sposób rozumienia
profesji przez Williama E. Wickendena, który wymienił listę atrybutów, wymaganych
od danej grupy zawodowej, która chce posługiwać się w odniesieniu do siebie kategorią
profesji:
– zbiór wiedzy, która bezpośrednio odnosi się do specyfiki działalności zawodowej;
– specyficzne umiejętności związane z aplikowaniem wiedzy specjalistycznej;
– istnienie procesu kształcenia opartego na wiedzy i umiejętnościach, za którego
porządkowanie odpowiada grupa zawodowa;
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– istnienie norm kwalifikacji osobistych wymaganych przy przyjęciu do grupy zawo
dowej;
– uznanie przez społeczeństwo statusu danej profesji, a tym samym wysoki prestiż
społeczny zawodu;
– organizacja grupy zawodowej, która jest oddana sprawie rozwoju profesji.
Oprócz pojęcia profesji stawiane jest pojęcie profesjonalizacji, które może być rozu
miane jako stopień zaawansowania danej dziedziny w procesie dochodzenia do profesji.
Słownik języka polskiego definiuje profesjonalizację jako: proces wyodrębniania się
nowych zawodów lub specjalności w danej dziedzinie, przekształcanie się jakichś zain
teresowań, czynności w zawód, nabywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania
zawodu. Profesjonalizacja to także poziom instytucjonalizacji wiedzy specjalistycznej.
W odniesieniu do jednostki to nabywanie przez nią i doskonalenie kompetencji zawo
dowych. W przypadku grupy zawodowej to dynamiczny proces zmiany w kierunku
racjonalizacji swojej praktyki. To także strategia działania w kierunku monopolizacji
pewnego zakresu wiedzy i umiejętności, a tym samym do zyskania wyłączności ich
stosowania na rynku pracy (Łuczyńska 2013, s. 22). Dla profesjonalizacji danej dziedziny
bardzo istotna jest tożsamość zawodowa, związana z poczuciem wspólnych doświadczeń
oraz wspólnego sposobu postrzegania problemów wynikających z jej praktykowania
wraz z poszukiwaniem wspólnych możliwych rozwiązań. Ta wspólna tożsamość jest
produkowana i reprodukowana poprzez socjalizację zawodową, kształcenie zawodowe,
doświadczenia oraz przynależność do stowarzyszeń zawodowych. Wartość normatywna
systemu profesjonalizacji w pracy jest odtwarzana na poziomie mikro w indywidualnych
praktykach zawodowych (Evetts 2003, s. 401).
Profesjonalizacja to proces społecznej legitymizacji danej praktyki, jej akumulacja
w instytucjach akademickich oraz internalizacja przez adeptów w procesie zawodowej
socjalizacji (Kaźmierczak 2012, s. 162). Ważną częścią składową takiego rozwoju dzie
dziny jest jej umocowanie strukturalne i instytucjonalne. Profesjonalizacji dziedziny
sprzyja: dookreślenie istoty i obszaru aktywności, sprecyzowanie celowości podej
mowanych działań, budowa aksjologicznego wymiaru praktyki, ustrukturyzowanie
modeli działań objętych praktyką, instytucjonalizacja. W strukturze uwarunkowań
profesjonalizacji działań zawodowych można wyróżnić:
– poziom władzy polityczno-administracyjnej, gdzie dokonuje się definiowanie
kierunków i podstawowych warunków działań profesji zgodnie z regulacjami
prawnymi;
– poziom instytucji, gdzie zapewniona jest przestrzeń dająca możliwość praktycznej
aplikacji wiedzy i umiejętności przypisanej danej profesji (na poziomie instytucji
możliwe jest oddolne tworzenie przestrzeni do praktykowania jakiejś profesji,
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jednak na dłuższą metę konieczne są adekwatne regulacje określające zakres moż
liwych zadań i wskaźników ich realizacji);
– poziom realizacji bezpośrednich działań zawodowych w relacji z odbiorcami,
uznającymi profesjonalność sytuacji, w których uczestniczą (Urbaniak-Zając 2016,
s. 71-72).
Proces profesjonalizacji animatorów kultury może być różnie interpretowany.
Z jednej strony jako zawód związany z pozainstytucjonalną działalnością, opierają
cą się „wtłoczeniu” w jakieś sztywne ramy działalności społecznej czy kulturalnej,
nie powinien podlegać sprofesjonalizowaniu. Z drugiej strony czynni animatorzy
„młodego pokolenia” nie chcą godzić się z identyfikowaniem ich działalności zawo
dowej z amatorstwem i pracą wolontaryjną. Podczas wszystkich dotychczasowych
NieKongresów Animatorów Kultury podkreślono, iż zawód ten cechuje się różnym
stopniem profesjonalizacji zawodowej i różnym poziomem instytucjonalizacji pro
fesji. Animatorów różnicuje kryterium pokoleniowe, kryterium ścieżki zawodowej,
kryterium miejsca podejmowanych działań. Kategorie te związane są z odmiennym
definiowaniem przez animatorów swoich ról zawodowych. Zmiana pokoleniowa, która
zachodzi w środowisku animatorów kultury, prowadzi do odmiennych perspektyw
w jej uprawianiu i generuje inny zestaw kompetencji uznawanych za niezbędne. W tej
perspektywie możemy wyróżnić animatorów pokolenia kontrkultury, którzy zaczynali
swoją działalność jeszcze w czasach PRL-u lub we wczesnym okresie wolnej Polski,
oraz młodych indywidualistów niegodzących się na dotychczasowe podejście do pracy.
Starsze pokolenie jest „przesiąknięte misyjnością” działań animacyjnych, młodsze zaś
stawia na rzeczowe, niemal twarde kompetencje organizacyjne.

Animator kultury – specyfika zawodu
Pojęcie animacji społeczno-kulturalnej pojawiło się we francuskiej literaturze przed
miotu w latach 60. i 70. XX wieku, a nieco później w pracach belgijskich i kanadyjskich.
W latach 70. i 80. tematyka animacji zaczęła się pojawiać w literaturze anglo- i nie
mieckojęzycznej (Żebrowski 2003, s. 16). Pionierami animacji w Europie są przede
wszystkim Holendrzy, Niemcy, Włosi i Brytyjczycy. Zdaniem prekursorów animacji,
francuskich teoretyków i praktyków tej dziedziny, wywodzi się ona z oświaty ludowej,
której od lat 60. nadała nieco nowy wymiar, rozszerzając pole jej działania poprzez
zmianę realizowanych treści, typ organizacji i metodykę pracy. Była wynikiem splotu
różnorodnych ruchów i nowych form aktywności społecznej, które przez rzeczywiste
uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym dążyły do osiągnięcia autonomii,
chcąc uwolnić się od zmanipulowania przez duże, tradycyjnie zorganizowane instytucje
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społeczne, kulturalne i polityczne. Z czasem z ruchu społecznego o charakterze oddol
nym animacja zaczęła się instytucjonalizować, głównie poprzez państwową organizację
kształcenia animatorów, co z jednej strony prowadziło do profesjonalizacji dziedziny,
z drugiej zaś mogło hamować jej spontaniczny rozwój.
W rozdziale Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, zamieszczonym w drugim
tomie Rozpraw o wychowaniu, Pierre Besnard pisze: „przez animację określa się każde
działanie w grupie lub w stosunku do grupy (zbiorowości lub środowiska), zmierzające
do rozwijania komunikacji między ludźmi i nadawania struktury życiu społecznemu,
przy stosowaniu metod półdyrektywnych: jest to metoda integracji i partycypacji”
(Besnard 1988, s. 344). Dodaje dalej, że celem tej praktyki jest ożywianie życia społecz
nego i kulturalnego, prowadzące do przystosowywania się społeczeństwa do zmieniającej
się rzeczywistości społecznej oraz wpływanie na rozwój osobisty i zbiorowy. To zachęta
do indywidualnej i grupowej emancypacji.
Animacja społeczno-kulturalna w ujęciu Małgorzaty Kopczyńskiej, odwołującej
się do prac Pierre’a Besnarda, to wachlarz rozmaitych inicjatyw zachęcających ludzi
do wykorzystania całego potencjału, który w stanie utajonym znajduje się w nich
samych i w ich środowisku. To bodziec dla rozwoju życia umysłowego, fizycznego,
uczuciowego, który skłania ludzi do podejmowania doświadczeń pomagających im
w samorozwoju i znalezieniu lepszych sposobów ekspresji. Stanowi także wsparcie
w uzyskiwaniu poczucia przynależności do społeczeństwa, na które można wywierać
wpływ i w którego życiu można uczestniczyć. Animować to wnosić ducha, ożywiać
grupę lub zespół osób, w których przeobrażenia nie występują spontanicznie, gdyż
są utrudniane i blokowane warunkami społecznymi. To także dodawanie bodźca do
podejmowania nowych inicjatyw i intensywniejszego uczestnictwa w kulturze przez
wywołanie refleksji, przyjmowanie postawy zachęcania, pośredniczenia, wzmacniania
i dodawania odwagi (Kopczyńska 1993, s. 14, 61, 84).
Przy takim definiowaniu interesującego nas pojęcia animator będzie osobą, która
motywuje do czynności twórczych orz organizuje sytuacje, dzięki którym zostają
ujawniane ludzkie potrzeby, aspiracje, dążenia, plany, kształtują się więzi między
ludzkie i więzi ze światem kultury. To ktoś, kto wprowadza zmiany, przeobraża życie
społeczności, zmienia to, co koniecznie. Dzięki niemu wspólnota rozwija się, tworząc
nowe struktury i sposoby działania. To inicjator i kreator aktywnych form uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym. Dzierżymir Jankowski (1996, s. 91), charakteryzując
relacje pomiędzy animatorem a uczestnikami procesu animacyjnego, odwołał się do
międzywojennej koncepcji przodownictwa, o której pisali Florian Znaniecki czy Helena
Radlińska. Jednostki przodownicze dynamizują inne jednostki, poszukują i wiążą
siły już działających, a rozproszonych w środowisku, oraz odnajdują siły uśpionych,
ukrytych, aby je rozbudzić.
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Animator działa w przestrzeni społecznej, stymulując aktywność społeczną lub
kulturalną jednostek. Pomaga im samym odkryć własne twórcze zasoby. Tworzy jed
nocześnie warunki do nawiązywania relacji międzyludzkich, co sprzyja wytworzeniu
się całej sieci interakcji społecznych. W ten sposób powiększają się zasoby oparte na
więziach społecznych, które mogą być swoistym społecznym kapitałem środowiska
(Kargul 2010, s. 273). Animator w swojej działalności odchodzi od tradycyjnych spo
sobów wpływania na grupę/społeczność, czyli kierowania, kontrolowania, osądzania,
sprzeciwiania się. Musi przyjąć bardziej defensywną postawę i skupić się na inspirowa
niu, uzgadnianiu, wspomaganiu, sprzyjaniu (Semków 2007, s. 414). Taka postawa nie
idzie w parze z klasycznie rozumianym instruktorem czy liderem. Jest bliższa coachowi,
tutorowi, czy nawet nieprofesjonalnemu doradcy.
W Polsce „animator kultury” zastąpił „pracownika kulturalno-oświatowego”, który
to zawód funkcjonował w okresie PRL-u. Pracownik k-o miał być przede wszystkim
wychowawcą dorosłych oraz organizatorem środowiska. W praktyce był, jak to okre
śla Józef Kargul (1996, s. 91-92), „działaczem wielofunkcyjnym”, czyli organizatorem,
koordynatorem, instruktorem, kierownikiem, artystą, badaczem, politykiem, wycho
wawcą, liderem, a nawet pracownikiem fizycznym, jeśli była taka konieczność. Był
także często agitatorem politycznym, co silnie skompromitowało charakteryzowaną
profesję. Potrzebowała więc ona zasadniczej przemiany po 1989 r. i takiej została
poddana. Definitywnie zerwano z ideologicznym i politycznym wymiarem zawodu.
Zmieniono nazwę z pracownika kulturalno-oświatowego na pracownika kultury lub
animatora, nie dookreślono jednak nowego zakresu zadań zawodowych dla tej grupy
pracowników. Pracownicy kultury byli wciąż „działaczami wielofunkcyjnymi”, co
w nowych warunkach społeczno-gospodarczych czyniło charakteryzowaną profesję
bardzo wymagającą.
W obowiązującej ministerialnej klasyfikacji zawodów i specjalności, która została
zamieszczona w Rozporządzeniu 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, zawody związane z kulturą zostały zaklasyfikowane do grupy
„specjaliści”. Grupa ta obejmuje specjalności wymagające posiadania wysokiego pozio
mu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych,
przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Głównym zadaniem tych
zawodów jest wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych,
powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz syste
matyczne nauczanie w tym zakresie (Maziarka 2010, s. 12-13). Do grupy „specjaliści”
zaliczono między innymi takie zawody jak: kulturoznawca, pedagog, literat, dzien
nikarz i pokrewni, artysta plastyk, kompozytor, artysta muzyk i śpiewak, choreograf
i tancerz baletowy, producent, organizator produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyser,
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aktorzy i pokrewni, twórcy ludowi. Poza tym wykazem znalazł się zawód „animator
kultury” zaklasyfikowany do grupy „technicy i inny średni personel”. Jest to kategoria
obejmująca zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędne do
wykonywania głównie prac technicznych i podobnych związanych z badaniem i stoso
waniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania. Animator kultury
mieści się w grupie „średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej,
gdzie indziej niesklasyfikowany” (other artistic and cultural associate professionals).
W grupie specjalistów jako specjaliści do spraw administracji i rozwoju pojawiają się
dwa zawody animacyjne: animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości oraz
animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego.
Z opisu zawodów stworzonego na potrzeby firm rekrutujących pracowników może
my dowiedzieć się, że animator kultury to osoba zajmująca się upowszechnianiem kultu
ry, organizowaniem i koordynowaniem wydarzeń kulturalnych, na przykład w domach
kultury, społecznościach lokalnych. Zadania i czynności, jakie są mu przypisane, to:
– popularyzowanie różnych dziedzin kultury i sztuki;
– badanie potrzeb w zakresie rozwoju kulturowego, oświatowego, rekreacyjnego
różnych środowisk i przygotowywanie programów kulturalnych;
– organizowanie wydarzeń, konferencji, imprez, wystaw, koncertów, wieczorów
z poezją, spotkań autorskich, odczytów, a także kółek zainteresowań, amatorskich
grup artystycznych, festiwali;
– promowanie lokalnych, głównie amatorskich, grup lub indywidualności artystycz
nych (https://www.eipd.pl/?p=poradnik-zawody&i=36 [3.06.2017]).
Pośród miejsc pracy animatorów kultury wymieniono: domy kultury, organizacje
pozarządowe, samorządy, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, firmy eventowe.
Jako wymaganie zawodowe związane z warunkami psychofizycznymi pojawia się: pasja
związana z kulturą i sztuką, komunikatywność, przyjazne usposobienie, kreatywność,
pomysłowość i odpowiedzialność. Zawód wymaga kompetencji miękkich i twardych,
czyli wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki; umiejętności artystycznych
i z dziedziny sportu, znajomości języków obcych (przy międzynarodowych wydarze
niach), ciekawości i ciągłej chęci poszerzania wiedzy.
Inna agencja zatrudnienia charakteryzuje zakres zadań animatora kultury jako:
– poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych, rozrywkowych
i rekreacyjnych;
– programowanie działalności instytucji upowszechniania kultury, fundacji kultury
i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w zakresie zaspokajania potrzeb kultural
nych i rekreacyjnych społeczności lokalnych;
– organizowanie kursów, odczytów, imprez, zabaw, gier, turniejów, przeglądów grup twór
czych i technicznych, konkursów wiedzy, wystaw, projekcji filmowych, dyskotek itp.;

Znaczenie profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury

311

– wypracowywanie i wykonywanie lub zlecanie wykonawstwa reklamy planowanych
imprez;
– prowadzenie impresariatu imprez placówek upowszechniania kultury, organizo
wanie muzeów, galerii sztuki itp.;
– organizowanie kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości nieprofesjonalnej,
dyskusyjnych klubów filmowych itp.;
– przygotowywanie umów z wykładowcami, specjalistami od zabawy i rekreacji,
z artystami, zespołami artystycznymi, cyrkowymi i rozrywkowymi;
– udzielanie pomocy prawnej, organizacyjnej, technicznej i repertuarowej społecznym
działaczom i zespołom twórczym, edukacyjnym, zabawowym i politechnicznym,
działającym w środowiskach lokalnych;
– pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprezy, sprzedaż biletów
wstępu, organizacja zbiórek pieniędzy i materiałów niezbędnych do prowadzenia
imprez;
– śledzenie literatury fachowej – metodycznej, prawnej, organizacyjnej i finanso
wej, dotyczącej upowszechniania kultury, animacji kultury i organizacji rekreacji
(http://www.praca.ffm.pl/index.php?mod=11&p=5&php=1&ak=s&akp=a&id=59
[3.06.2017]).
Dodatkowe zadania zawodowe to kierowanie sekcją w domu kultury oraz pełnienie
funkcji kierownika placówki kulturalnej. Wymieniony zakres obowiązków jest jak
widać bardzo obszerny.

Animator w systemie kształcenia
Kształcenie animatorów nie jest rzeczą prostą, a ideałem byłoby, gdyby absolwenci po
siadali bardzo rozbudowaną wiedzę i wiele umiejętności. Wydaje się to bardzo trudne,
w różnych krajach od wielu lat edukuje się profesjonalnych animatorów, więc jest to
jednak możliwe. W Polsce kształcenie animatorów odbywa się w uczelniach wyższych
na poziomie studiów I i II stopnia, w ramach szkolnictwa policealnego oraz w systemie
kursowym1. Od dawna toczą się jednak dyskusje nad kompetencjami nabywanymi przez
animatorów w toku kształcenia. Nierozstrzygnięty pozostaje także dylemat, czy można
nauczyć się bycia animatorem, czy nim się jest, a akademicka wiedza, umiejętności
i kompetencje społeczne jedynie usprawniają posiadane już zadatki osobowościowe. Na
trudność kształcenia animatorów zwrócił uwagę Tadeusz Aleksander, pisząc: „młody
człowiek nie staje się animatorem po studiach z zakresu animacji, tak jak nie zostaje się
1
Tematyka ta została zaprezentowana w artykule Animator na tle mapy „Kultura we współczesnej
Polsce”. O profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2017,
nr 18, s. 275-286.
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filozofem po studiach z filozofii, czy sportowcem po ukończeniu studiów w akademii
wychowania fizycznego” (Aleksander 2006, s. 141). To zawód wymagający doświadczenia
życiowego i ciągłego doskonalenia się, a kompetencje animacyjne rzadko są wynikiem
nauki akademickiej. Poprzez edukację można je doskonalić lub rozbudzić. Studiowanie
animacji ma bowiem wyposażyć absolwenta w umiejętność animowania jednostek,
grup i środowisk w obszarze społeczno-kulturowym, wyzwalania i budowania kapitału
społecznego, wspomagania zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania osobowości
człowieka poprzez kontakt z dobrami kultury.
Profil akademickiego kształcenia animatorów kultury jest różny w zależności od tego,
czy w danym ośrodku mamy do czynienia z kierunkiem animacja kultury (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski –
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie) czy specjalnością w obrębie kierunku –
najczęściej jest to pedagogika (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Bydgoszczy,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Zielonogórski). W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie animacja kultury jest
specjalnością na kierunku sztuka i edukacja. Kierunkowe lub specjalnościowe umoco
wanie animacji generuje efekty uczenia się i wynikające z nich plany studiów. Kolejną
kwestią różnicującą jest przyjęty w danym ośrodku profil kształcenia na kierunku.
W wielu uczelniach jest on praktyczny, a w równie wielu ogólnoakademicki. Profil
praktyczny sprzyja większej liczbie zajęć o charakterze warsztatowym i metodycz
nym oraz umożliwia studentom szerszy kontakt z czynnymi zawodowo animatorami.
Może być także odpowiedzią na chęć przyswojenia przez studentów jak największej
ilości wystandaryzowanych procedur praktyki zawodowej, czemu mogą służyć zajęcia
o charakterze warsztatowym i terenowym, praktyki, obozy oraz zadania projektowe.
Kolejny nurt oddziałujący na profil kształcenia akademickiego animatorów kultury
to poszukiwanie obszarów, z którymi animacja może kooperować. I tak obok uczelni
prowadzących studia na kierunku lub specjalności o nazwie animacja kultury pojawia
się wiele innych określeń wskazujących na dodatkowe zorientowanie w kształceniu:
animacja kultury z arteterapią; animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną;
animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna; animacja
społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami, animacja społeczno-kulturalna czy
społeczno-kulturowa.
Jeszcze innym podejściem jest odchodzenie od nazwy animacja kultury na rzecz
innej terminologii. Przykładem mogą być prowadzone od 1992 roku w Instytucie
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego studia kulturoznawcze II stopnia z za
kresu animacji kultury, które w 2019 roku przekształcono w nowe studia praktyczne
o nazwie sztuki społeczne (https://animacjakultury.uw.edu.pl/?p=4010 [25.01.2020]).
W opinii autorów nowego kierunku rozumienie pojęcia animacji kultury rozszerzyło
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się obecnie tak znacznie, że konieczne jest znalezienie bardziej trafnego określenia
dla pracy metodami sztuki, animacji kultury, edukacji kulturalnej (http://czaskultury.
pl/czytanki/sztuki-spoleczne-ksztalcenie-i-praktyka/ [25.01.2020]). Ten kierunek
przemian szczególnie mocno akcentuje konieczność permanentnego redefiniowania
przestrzeni zawodowej animatorów. Kolejną okazją w tym zakresie może być wejście
w życie 1 stycznia 2020 roku ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818 z dnia 19 lipca 2019 r.), do których to usług
ustawodawca włączył działania z zakresu kultury.
Na zróżnicowaną przestrzeń zawodową zwrócono uwagę już podczas pierwszego
NieKongresu Animatorów Kultury, gdzie ujawnił się podział na dwie grupy animato
rów: akademicko-indywidualistycznych oraz lokalno-instytucjonalnych (Bargielski
i in. 2014). Pierwsza gromadzi środowiska (i podmioty) funkcjonujące na przecięciu
obszarów artystycznych, badawczych, eksperckich, wysoko kompetencyjnych, druga
związana jest z systemami samorządowych instytucji kultury, z lokalnymi organizacja
mi. W pierwszym świecie animatorzy sami przygotowują projekty animacyjne, krążą
z nimi po wybranych obszarach, zatrudniają artystów i ekspertów, tworzą wzorcowe
przedsięwzięcia. W drugim świecie działa się bardzo lokalnie, często ze świadomością
całkowitego uzależnienia od lokalnej władzy i na podstawie zastanych formuł. Takie
„rozdwojenie” może być określane paradoksem działania profesjonalnego, którego
przyczyną według Fritza Schützego jest:
– niewłaściwa edukacja oparta na aparaturze pojęciowej nienadającej się do opisu
realnych działań w danym zawodzie;
– brak silnych i opiniotwórczych stowarzyszeń profesjonalnych, które mogłyby być
przeciwwagą zarówno dla zinstytucjonalizowanych ram formalnych oraz ułatwia
łyby zbiorową refleksję nad modyfikowaniem praktyki zawodowej;
– podejmowanie działań profesjonalizacyjnych głównie w okresie zmian i przekształ
ceń organizacyjnych, które wymuszają postrzeganie własnej działalności raczej przez
pryzmat tego, co będzie (lub powinno być) niż doświadczanej realnie rzeczywistości
(Granosik 2012, s. 190; Urbaniak-Zając 2016, s. 43-50).
Wszystkie powyższe spostrzeżenia charakteryzują także procesy profesjonalizacyjne
zachodzące w obszarze animacji kultury. Dostrzegam bowiem reaktywną kompaty
bilność systemu kształcenia animatorów w stosunku do rzeczywistości zawodowej,
opierającą się na chęci oferowania kandydatom jak najszerszej wiedzy i kompetencji,
przy jednoczesnym niskim poziomie pogłębienia wielu treści. Brakuje także silnej
reprezentacji animacji w ramach stowarzyszeń profesjonalnych (Forum Kraków, po
mimo organizacji NieKongresów Animatorów Kultury, wykazuje jednak ograniczone
możliwości oddziaływania na środowisko). Animatorzy nie mają nadal strukturalnie
i instytucjonalnie dookreślonej własnej przestrzeni zawodowej, co w mojej opinii może
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mieć bezpośredni wpływ na słabnące zainteresowanie studiami w zakresie animacji
kultury.

Czy animatorom potrzebna jest profesjonalizacja zawodowa –
podsumowanie
Nauki społeczne zdefiniowały kryteria, dzięki którym można określić stan profesjo
nalizacji danej dziedziny. Musi istnieć kompleksowa wiedza i umiejętności niezbędne
dla efektywnego wykonywania danej profesji. Musi istnieć teoretyczne osadzenie dzia
łalności, której profesja dotyczy, oraz kadry naukowe i akademickie, które się w niej
specjalizują. Korzystną sytuacją jest istnienie licencji, określających uprawnienia do
wykonywania danego zawodu. Profesjonalizacji dziedziny sprzyja funkcjonowanie
stowarzyszeń zawodowych, które dbają o etyczne podstawy profesji, oraz specyficzna
kultura zawodowa i słownictwo (Dragićević-Šešic, Stojković 2010, s. 20-21). Animacja
kultury w Polsce, w moim przekonaniu, nie wypełniła jak na razie wszystkich wymie
nionych powyżej kryteriów.
Dla profesjonalizowania się animatorów, obok procesu kształcenia bazującego na
zasobach określonej wiedzy i umiejętności, bardzo ważny jest system instytucjonalne
go i strukturalnego umocowania zawodowego. Potwierdzają to spostrzeżenia Danuty
Urbaniak-Zając, wskazujące na postulatywność w charakteryzowaniu zawodowych
działań wychowawczych, opiekuńczych i animacyjnych, przy jednoczesnym pomijaniu
strukturalnych uwarunkowań rozwoju tych praktyk. Zbyt często pojawia się sytuacja ad
ministracyjnego sterowania profesjonalizacją zawodów pedagogicznych i utożsamianie
jej z wprowadzaniem w danej dziedzinie zarządzania i reguł ekonomicznych. Ideałem
byłaby sytuacja zastępowania odgórnych mechanizmów profesjonalizujących animację
mechanizmami umocowanymi w społeczeństwie obywatelskim (zamiast państwa –
społeczeństwo). Sytuacja taka, ze względu na słabość sfery obywatelskiej w Polsce, jest
obecnie nieosiągalna. Odgórne zaś zmiany instytucjonalne i strukturalne, wtłaczające
strategię animacyjną w konkretne dziedziny działalności społeczno-kulturalnej, kłócą
się z zasadą animacji, która zakłada oddolność inicjatyw.
Można niechętnie podchodzić do kwestii „uzawodowienia” animacji – jakakolwiek
prawna regulacja tej praktyki zawodowej mogłaby zahamować naturalny dla niej
społecznikowski rozmach, odebrać jej (chociaż częściowo) misyjny wymiar, który
w oczywisty sposób bierze się z jej źródeł historycznych (a więc np. z koncepcji edu
kacji nieformalnej/demokratycznej/krytycznej oraz oddolnych ruchów artystycznych
i animacyjnych na świecie). Pod określeniem słabej profesjonalizacji zawodu anima
tora ująć można jednak coś więcej niż tylko brak uzawodowienia. Bez odpowiednich
regulacji animacją kultury może się zajmować niemal każdy, a „animowanie” oznacza
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dziś różnorodne działania, po części bardzo odległe od jej założeń ideowych. Z punktu
widzenia specyfiki pracy animacyjnej niebezpieczne byłoby ograniczanie możliwości
jej podejmowania i realizacji na drodze regulacji prawnych i procedur formalnych.
Profesjonalizacja animacji nie musi być systemem certyfikacji, ale umocowanie ad
ministracyjne i instytucjonalne, sankcjonujące podejmowanie tego rodzaju inicjatyw,
z punktu widzenia upowszechniania się tej praktyki, byłoby nader korzystne.
Wielu animatorów zgadza się także ze stwierdzeniem, że chociaż w ich działaniach
ważny jest wysoki poziom znawstwa, kompetencji i wiedzy, to jest to praktyka zbliżona
raczej do misji, silnie spleciona z jednostkową biografią i niekoniecznie z profesjonalnym
kształceniem. Pomimo wszechstronnego przygotowania zawodowego animacja nie jest
zajęciem dla każdego, ale raczej powołaniem. To praca dla wybranych, dysponujących
wieloma unikatowymi potencjałami, a przy tym godzących się na trudne warunki reali
zacji własnych działań, na podporządkowanie im swojego życia osobistego, większości
czasu i energii (Krajewski, Schmidt 2014, s. 32). Ale równie wielu nie chce, by pracę
animatora określała przywołana już misyjność. Nie godzą się na podporządkowywanie
życia osobistego pracy zawodowej, nie chcą być postrzegani jako „pozytywni szaleńcy”.
Nie chcą doświadczać rozczarowania wynikającego z niemożności realizacji stawianych
przed nimi zadań zawodowych. Oczekują sprofilowanych miejsc pracy z wyraźnie
dookreślonymi obowiązkami oraz systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego od
powiadającego rzeczywistym wyzwaniom w miejscach pracy. Nie chcą wreszcie zmagać
się z procesem wypalenia zawodowego, bez jakiegokolwiek wsparcia środowiskowego.
Kwestie te podejmowane są podczas debat programowych przygotowywanego
IV NieKongresu Animatorów Kultury i mam nadzieję, że staną się przyczynkiem do
zmian w procesie profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury w Polsce. W innym
wypadku profesja ta będzie coraz silniej traciła na znaczeniu, a animatorami kultury będą
coraz częściej stawały się osoby przypadkowe, co może w konsekwencji doprowadzić do
procesu tak zwanej negatywnej selekcji do zawodu. A teza, iż instytucje kultury nadal
potrzebują animatorów, nie wymaga w mojej opinii szerszej argumentacji.
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MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI ANIMACYJNEJ
W GMINNYCH OŚRODKACH KULTURY
THE POSSIBILITIES AND RESTRICTIONS OF ANIMATION ACTIVITIES
IN MUNICIPAL CULTURAL CENTERS
Abstract: This article is devoted to institutional animation activities in rural environments. It pre
sents the results of free interviews conducted with directors of communal cultural centers operating
in the Lublin Voivodeship. The study focuses on the opportunities, barriers and challenges associated
with the institutional model of socio-cultural animation. Based on the collected research material,
the animation resources of rural environments (community, creativity, practicality, local cultural
heritage, social ties, the socio-cultural potential of leaders) and the most important barriers hinder
ing animation activities (political, economic, spatial, infrastructural, mentality) were identified and
characterized. The statements of the directors cited in the article reveal their individual visions of
cultural activities as well as the possibilities and limitations associated with them.
Keywords: socio-cultural animation, institutional cultural activities, cultural centers.
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest instytucjonalnej działalności animacyjnej w środowiskach wiej
skich. Prezentuje rezultaty wywiadów swobodnych przeprowadzonych z dyrektorami gminnych
ośrodków kultury funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Opracowanie koncentruje
się na potencjałach oraz barierach i wyzwaniach związanych z instytucjonalnym modelem animacji
społeczno-kulturalnej. Na podstawie zebranego materiału badawczego wyodrębniono i scharaktery
zowano animacyjne zasoby środowisk wiejskich (wspólnotowość, kreatywność, praktycyzm, lokalne
dziedzictwo kulturowe, więzi społeczne, potencjał społeczno-kulturowy liderów) oraz najważniejsze
bariery utrudniające prowadzenie działań o charakterze animacyjnym (polityczne, ekonomiczne,
przestrzenne, infrastrukturalne, mentalnościowe). Cytowane w artykule wypowiedzi badanych dy
rektorów odsłaniają ich indywidualne wizje działalności kulturalnej oraz związane z nimi możliwości
i ograniczenia.
Słowa kluczowe: animacja społeczno-kulturalna, instytucjonalna działalność kulturalna, ośrodki
kultury.

Obserwowany w ostatnich latach zwrot w kierunku kultury żywej (inkluzywnej) spo
wodował spadek zainteresowania badaczy instytucjonalnymi aspektami działalności
kulturalnej. Nie sposób nie zgodzić się z Patrycją Kruczkowską, zdaniem której uwaga
badaczy zajmujących się problematyką działalności kulturalnej skupiona jest dzisiaj
głównie na nieformalnych obiegach kultury, inicjatywach oddolnych, spontanicznej
twórczości, wyzwaniach kultury cyfrowej oraz badaniu potencjałów przemysłów kre
atywnych. Jak zaznacza autorka: „chociaż w ostatnich latach przybywa jakościowych
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badań tego sektora, wciąż brakuje dogłębnych studiów nad transformacją instytucji
kultury, które zamiast sięgać po zestawienia statystyczne dające niepełny i ułomny
obraz kultury zinstytucjonalizowanej, czerpałyby z wypowiedzi samych pracowników
tego typu ośrodków” (Kruczkowska 2016, s. 193).
Tymczasem instytucjonalna działalność kulturalna nadal stanowi istotny (a w wielu
miejscach jedyny) nurt aktywizacji społeczno-kulturalnej. Dotyczy to zwłaszcza terenów
wiejskich, gdzie inicjatywy oddolne zaczynają dopiero kiełkować, a odpowiedzial
ność za rozwój kulturalny mieszkańców spoczywa przede wszystkim na publicznym
sektorze kultury. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych
w Banku Danych Lokalnych wynika, że liczba centrów, ośrodków i domów kultury,
a także klubów i świetlic w Polsce wzrasta. W roku 2012 wynosiła ona 3870, a w 2018
roku – 4237, z czego 3936 należało do sektora państwowego. Ponad połowa placówek
(2682) znajduje się w gminach wiejskich (w roku 2012 było ich 1876) (https://bdl.stat.
gov.pl). Są to prognozy bez wątpienia optymistyczne, zważywszy na to, że dwadzieścia
lat wcześniej obserwować mogliśmy zupełnie odmienne tendencje. Z raportu o stanie
kultury wiejskiej w Polsce wynika, że na skutek decentralizacji oraz obniżenia wielko
ści finansowania kultury liczba ośrodków kultury, klubów i świetlic znacznie zmalała
(w roku 1991 było ich około 8600, a w 1996 – około 7500) (Wiklin i Nurzyńska red.
2010, s. 128).
Tekst powstał na podstawie rozmowy przeprowadzonej z dyrektorami pięciu lo
kalnych ośrodków kultury. Były to wywiady swobodne skupione wokół potencjałów,
ograniczeń i wyzwań działań animacyjnych realizowanych przez instytucje gminne.
Opracowanie ma charakter przyczynkowy, koncentruje się na instytucjonalnym modelu
animacji społeczno-kulturalnej, z uwzględnieniem przede wszystkim narracji osób za
rządzających. W procedurze badawczej zastosowano celowy dobór próby. Podstawowym
kryterium doboru rozmówców była animacyjna perspektywa ich działalności, widoczna
w realizowanym modelu zarządzania instytucją, bliskiemu idei ośrodka kultury jako
centrum lokalnej społeczności. Rozmówcy mają kilkuletni staż pracy na stanowisku
dyrektora (od 4 do 8 lat), posiadają wykształcenie wyższe (humanistyczne, pedagogiczne
bądź ekonomiczne) oraz bogate doświadczenia w działalności animacyjnej. Badaniami
objęto cztery kobiety i jednego mężczyznę, w przedziale wiekowym 28-40 lat.
Prowadzone przez badanych instytucje mają status gminnych ośrodków kultury
i znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Gminy, w obszarach których funk
cjonują ośrodki, mają charakter rolniczy. Ich powierzchnie są podobne – średnio jest to
11 tysięcy hektarów. Liczba ludności zamieszkującej gminy waha się od 8 do 10 tysięcy.
Porównywalna jest również ich infrastruktura edukacyjno-kulturalna: jeden ośrodek
kultury, kilka szkół, kilka bibliotek bądź filii bibliotecznych oraz kilka świetlic i klubów.
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Animacyjny potencjał środowisk wiejskich
Z perspektywy animacyjnej wieś stanowi podatny, ale i wymagający grunt dla inicja
tyw społeczno-kulturalnych. Animacyjny potencjał środowisk wiejskich przejawia się
między innymi w ich lokalnej specyfice, orientacji prowspólnotowej, dość silnych wię
ziach społecznych oraz związkach z naturą. Zdaniem rozmówców, do najważniejszych
animacyjnych zasobów wsi zaliczyć można: perspektywę wspólnotową, więzi lokalne,
kreatywność oraz dziedzictwo lokalne.
Badani zgodnie podkreślają, że największą wartość dla działań animacyjnych na
wsi przypisać należy wspólnotowości. I choć zaobserwować można osłabienie więzi
społecznych, mieszkańcy wciąż jasno artykułują potrzebę bycia razem. Myślę, że zawsze
i wszędzie ludzie mają podobne potrzeby. Ludzie potrzebują gadać, spotykać się i jeść, tutaj
szczególnie (W2) – mówi jedna z badanych, dodając, że to solidny powód, aby tworzyć
ku temu odpowiednie warunki. W podobny sposób preferencje kulturalne mieszkańców
małych środowisk lokalnych charakteryzuje Małgorzata Jacyno: „Popularnością cieszą
się te imprezy, które są organizowane przede wszystkim dla lokalnej społeczności,
dające możliwość wielogodzinnych spotkań, wspólnego jedzenia, wymieniania się
opowieściami i patrzenia sobie na innych” (Jacyno 2018, s. 60). Owa wspólnotowość
przejawia się nie tylko w potrzebie „bycia razem”, ale również w gotowości do podej
mowania wspólnych działań: ja wiem, że mogę tu na ludzi liczyć. Tu prawie wszyscy
się znają. Wiem, że pan Władek pomoże mi zmontować scenę, a panie z koła gospodyń
wiejskich upieką mi ciasta. Wiem, kogo prosić o transport materiałów, kto uszyje naszym
dzieciom kostiumy. I to nie byle jakie kostiumy. Ja mam tu takich ludzi, że takich kostiu
mów nie powstydziłby się klasowy projektant (W3). Wspólnotowość sprzyja odkrywaniu
pomysłowości i kreatywności mieszkańców. Cechy te również wskazane zostały przez
badanych w grupie potencjałów: jak kogoś znasz, to nie masz oporów, aby się przed nim
otworzyć. A jak znikają opory, to ujawniają się talenty (W5).
Wypowiedzi badanych zdają się potwierdzać tezę postawioną w raporcie Wieś
w Polsce 2017: diagnoza i prognoza, mówiącą o tym, że aktywność kulturalną miesz
kańców wsi charakteryzują trzy główne cechy: wspólnotowość, praktycyzm oraz kre
atywność, przy czym największe znaczenie przypisać należy wspólnotowości (Sadura,
Murawska, Włodarczyk 2017, s. 23). Fakt ten podkreśla również Tomasz Szlendak,
zdaniem którego „kultura dla mieszkańców małych miast i wsi, to jest coś, co robi się
razem, kiedy się spotyka innych ludzi” (2011, s. 75). Owa potrzeba wspólnotowości
w dużym stopniu tłumaczy popularność na wsiach i w mniejszych miejscowościach
imprez plenerowych, szczególnie festynów. Badacze podkreślają wspólnotową rolę
tego typu aktywności, z zaznaczeniem jednak, iż są to wydarzenia odbierane nie tyle
mentalnie, ile somatycznie (Bukraba-Rylska 2013, s. 15).

320

Urszula Lewartowicz

Wszyscy badani przyznają, że realizują tego typu przedsięwzięcia, z zaznaczeniem,
iż nie jest to główny kierunek organizowanych przez nich działań. Preferują aktywności
o charakterze edukacyjnym, jednak rozumieją także sens wydarzeń plenerowych. Owo
zrozumienie – jak zaznacza jedna z badanych – pojawia się wraz z poznaniem specyfiki
działań w społecznościach wiejskich. I nie chodzi tu jedynie o wspólnotowy potencjał
wydarzeń, ale również o ich rolę w promocji działań instytucji: Jak przyszłam do pracy,
były oczywiście te wszystkie imprezy i mnie tutejsi decydenci zobligowali do tego, bym
je kontynuowała. Na początku byłam trochę zła na to, że muszę to robić, teraz widzę
sens. Są totalnie różni odbiorcy i nigdy bym inaczej do nich nie dotarła. Wtedy mogę im
przemycić inne działania (W3).
Zdaniem autorów raportu Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza praktycyzm jako
cecha aktywności kulturalnej mieszkańców wsi ujawnia się między innymi w działal
ności świetlic wiejskich oraz zyskujących na popularności kół gospodyń wiejskich.
Kreatywność widoczna jest z kolei w autorskich próbach „wytwarzania kultury” po
dejmowanych w związku z brakami materialnymi bądź infrastrukturalnymi (Sadura,
Murawska, Włodarczyk 2017, s. 24).
Tomasz Kukołowicz poza kreatywnością i więziami emocjonalnymi do zasobów
obszarów peryferyjnych zalicza również materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne
(każda miejscowość ma własną historię i tradycje, na podstawie których może budować
oryginalne projekty animacyjne), silną tożsamość lokalną, zaplecze instytucjonalne oraz
liderów (energicznych i pomysłowych pasjonatów inicjujących wydarzenia oddziałujące
na lokalną społeczność) wraz z ich kapitałem społeczno-kulturalnym (Kukołowicz
2018, s. 68-72). Takimi liderami są również badani dyrektorzy. Czworo spośród nich
to osoby przyjezdne. Jak wynika z ich wypowiedzi, swoją działalność traktują przede
wszystkim misyjnie, dostrzegając i doceniając sens pracy w niewielkich społecznościach
lokalnych. Poczucie satysfakcji ujawnia się szczególnie w przypadku tych badanych,
którzy realizowali wcześniej działania kulturalne w mieście: Ja odetchnęłam chyba trochę
po Lublinie. W Lublinie było wszystko i te dzieciaki patrzyły na mnie z taką miną: boże,
kolejna rzecz, którą muszę robić. Pracowaliśmy dużo w szkołach i te dzieciaki przewracały
oczami: znowu ktoś przylazł, a potem jedziesz na wieś i przychodzi dziesięcioro dzieci
i jest wow, bo ktoś przyszedł, przyjechał do nas (W5). Inny badany podkreśla, iż pracując
w mieście, miał ograniczone możliwości realizacji projektów i działań zasadzających
się na lokalnym dziedzictwie kulturowym. A ponieważ ten obszar animacyjny był mu
szczególnie bliski, szukał sposobności do realizacji własnych pasji. Realizowane obecnie
działania postrzega tym samym jako możliwość własnego rozwoju. Postawa badanego
wpisuje się w zjawisko „kreatywnej ekspansji”, o której badacze piszą w następujący
sposób:
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Specyfika migracji specjalistów oraz szczególne właściwości rynku pracy w kulturze mogą
być źródłem zaobserwowanego zjawiska, które można nazwać „kreatywną ekspansją” liderów
w miejscowościach peryferyjnych. Liderzy życia kulturalnego, osoby aktywne, kreatywne,
posiadające wysokie kompetencje kulturowe, dostrzegają w miejscowościach peryferyjnych
zasoby, które można twórczo wykorzystać. Peryferie stają się dla nich przestrzenią ekspansji.
Czasami dzieje się to przez przypadek, gdy przenoszą się do miejscowości peryferyjnych ze
względów osobistych. Tam, w sposób dla siebie naturalny, inicjują nowe działania. Dla innych
osób zasoby, jakie znajdują się w danym miejscu, są na tyle atrakcyjne, że celowo sięgają po nie
(Kukołowicz 2018, s. 77-78).

Bariery i wyzwania działalności animacyjnej w środowiskach wiejskich
W świetle klasycznych ujęć wskazuje się kilka rodzajów ograniczeń stosowania ani
macji jako metody ożywiania środowisk lokalnych. Józef Kargul zwracał uwagę na
bariery związane ze: społeczno-kulturową dezintegracją wsi i małych miast (rozbiciem
takich struktur naturalnych, jak rodzina czy grupy sąsiedzkie); zanikiem autorytetów
lokalnych i brakiem jednoznacznych wzorców osobowych w środowisku; pozornym
funkcjonowaniem społeczności lokalnych (w wyniku licznych migracji); humani
stycznymi intencjami animacji (powodującymi odrzucanie przez społeczność działań
stymulujących i ingerujących w jej system wartości); rozumieniem idei „myśl globalnie,
działaj lokalnie” oraz możliwościami jej realizacji (Kargul 1993, s. 257-258). Z kolei
Małgorzata Kopczyńska wskazała rodzaje oporów wobec zmiany, a wśród nich: opór
natury psychologicznej (głównie ze strony pracowników lokalnych instytucji, związany
z obawą o naruszenie ustalonego wcześniej porządku i panujących zwyczajów), opór
natury politycznej, opór natury socjologicznej (ze strony części zbiorowości zadowolonej
z przedanimacyjnej polityki administracyjnej), opór natury instytucjonalnej (związany
z traktowaniem działań animacyjnych jako konkurencji i zagrożenia dla działalności
własnej) (Kopczyńska 1996, s. 99-101).
Na podstawie wypowiedzi badanych wyróżnić można pięć zasadniczych rodzajów
barier instytucjonalnej działalności animacyjnej na wsi. Są to bariery: polityczne,
ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne oraz mentalnościowe.
1. Bariery polityczne – rozumiane jako trudności bądź ograniczenia w obszarze
współpracy z organem prowadzącym instytucję. Zakres współpracy z wójtem oraz
radą gminy, w największym stopniu – zdaniem badanych – determinuje sposób funk
cjonowania instytucji oraz jakość realizowanych działań. Chodzi tu przede wszystkim
o nastawienie decydentów oraz ich sposób rozumienia funkcji kultury. Dyrektorzy pod
kreślają, że władze nierzadko doceniają jedynie te przedsięwzięcia, które pozostawiają
po sobie materialny ślad bądź są środkiem do osiągnięcia wyborczego sukcesu. Aspekt
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ten, w mniejszym lub większym stopniu (zależnie od indywidualnych doświadczeń),
uwypuklony został przez wszystkich rozmówców. Oto wypowiedź jednej z badanych:
Jesteśmy w komfortowej sytuacji, gdyż mamy przychylność władzy w osobie wójta i urzę
du. Ale dużą trudnością jest rada gminy, dla mnie jest to wyzwanie. Chodzi o sposób
pojmowania i kategoryzowania różnych zjawisk. Ja funkcjonuję tu po to, żeby robić
kulturę, a nie po to, żeby robić remonty, parkingi, chodniki, zazielenianie terenu. […].
Marzę o tym, żebyśmy spotkali się kiedyś w rozmowie na temat jakości funkcjonowania,
nie ilości. Dla mnie pięć osób, które przychodzą na zajęcia, to jest bardzo dużo, dla kogoś
to jest tylko pięć osób, przecież można zrobić dla pięćdziesięciu. Wyzwaniem jest więc
sposób dyskutowania polegający na używaniu tych samych pojęć i kategorii […]. Nam
potrzeba remontów, ale nie może być tak, że my ważymy te pieniądze na wadze, czy więk
szy ciężar ma działanie edukacyjno-artystyczne, czy remont hydrauliki. Ja nie umiem
tego zważyć i wydaje mi się, że nie moim zadaniem powinno być prowadzić tę wagę. Ja
wiem, że muszę zrobić hydraulikę, żeby móc robić zajęcia, ale ja jestem tu po to, żeby
robić zajęcia i ktoś inny powinien myśleć o tym, jak zrobić tę hydraulikę. To jest zadanie
według mnie organizatora, czyli władzy, czyli w naszym przypadku rady gminy […].
Życzyłabym sobie i tym państwu, żeby uczestniczyli w działaniach, które robimy, żeby
wiedzieli, jaką one mają wagę i żeby mogli o tym ze mną rozmawiać. Bo gdy ktoś był tu
tylko raz i to tylko dlatego, że to było wydarzenie gminy i musiał tu być, to trudno żeby
dyskutował o zasadności funkcjonowania tego miejsca (W1).
Problem ten wielokrotnie artykułowany był przez praktyków i teoretyków animacji.
Wystarczy przytoczyć wymowną wypowiedź Barbary Jedlewskiej, która pisała:
Prestiż niejednego animatora kultury w oczach zwierzchników wzrasta wprost proporcjonal
nie do ilości pozyskanych przez niego środków finansowych, a gdy chce wyjść z własną, ambitną,
niekomercyjną inicjatywą, to nieźle się musi nagimnastykować, ileż razy pukać do drzwi po
podpisy, by w efekcie usłyszeć odpowiedź typu: „zbyt mało ludzi w tym weźmie udział”, „za
mało zarobimy”, „nie mamy dużo pieniędzy”. Bo któż tak naprawdę się zastanawia nad jakością
oferowanych dziś działań kulturalnych. Najważniejsze, żeby publiczność dopisała i było dużo
medialnego szumu (Jedlewska 2009, s. 119).

2. Bariery ekonomiczne – ujmowane z jednej strony jako brak wystarczających środ
ków finansowych na realizację celów merytorycznych, z drugiej zaś – jako trudności
związane z koniecznością pozyskiwania dodatkowych finansów. Co ciekawe, badani nie
uskarżają się na wysokość budżetu, jaki posiadają. Zwracają natomiast uwagę na to, że
w ramach posiadanych środków realizować muszą nie tylko cele merytoryczne, ale na
przykład również infrastrukturalne: To jest najtrudniejsze, bo nie planuje się remontów,
nie planuje się środków na takie działania. Dostaję budżet na dotację podmiotową, na
działania edukacyjno-artystyczne, ale w tym muszę zawrzeć bieżące remonty i naprawy,
które w budynku w średnim stanie z lat osiemdziesiątych są po prostu konieczne. Tu nie
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chodzi o to, że ja potrzebuję więcej pieniędzy, bo ja nie potrzebuję mieć więcej pieniędzy.
Ja chcę, żeby te rzeczy były zrobione i mogę mieć ten sam budżet (W2).
W związku z powyższym konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy –
poprzez udział w programach grantowych bądź prowadzenie działalności komercyjnej
z wykorzystaniem posiadanych zasobów infrastrukturalnych. Obie drogi niosą ze sobą
określone trudności. W przypadku wynajmu przestrzeni czynnikiem problematycznym
są dodatkowe obowiązki kadry, które uniemożliwiają realizację działań merytorycznych:
Musimy wynajmować sale. Ja nie jestem w stanie takich pieniędzy zdobyć, a władza
oczekuje, że będę pieniądze zdobywała na działalność. To jest trudne. Ktoś oczekuje, że
będzie miał przestrzeń weselną, a ja oczekuję, że będę miała przestrzeń domu kultury.
I jest zderzenie. Wynajmuję więc salę i zajmuję się liczeniem talerzy, które muszę wynająć
razem z salą na wesele. Myślę sobie, że jak ktoś siedzi na auli i studiuje animację kultury
i liczy na to, że będzie robił projekty na ulicy z wyplatania sznurka i to będzie takie o idei
łączenia dwóch rzeczy, to zapraszam do policzenia naczyń (W1).
Również uczestnictwo w programach grantowych wiąże się, zdaniem badanych,
z różnego rodzaju trudnościami. Jeden z rozmówców wskazał na aspekt niedostosowania
programów do możliwości finansowych gminnych ośrodków kultury. Niewielki budżet,
jakim dysponuje, uniemożliwia zapewnienie wkładu własnego, wymaganego w wielu
konkursach grantowych. Zwrócił również uwagę na nieprzystawalność określonych
w programach priorytetów względem specyfiki i potrzeb społeczności wiejskich.
Do podobnych konkluzji doszli autorzy Raportu końcowego: Kultura a kapitał
społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy
Ministra Kultury (wersja 2.0), którzy na podstawie przeprowadzonych badań wskazali
następujące rodzaje barier w tym obszarze: finansowe (trudności z zabezpieczeniem
wkładu własnego); ograniczenia związane z niewielką (w porównaniu z miastem)
liczbą potencjalnych odbiorców (podczas gdy kryteria oceny wniosków dla mniejszych
i większych ośrodków są jednakowe); brak priorytetów oraz programów zorientowanych
lokalnie; społeczno-kulturalną bierność mieszkańców; bariery przestrzenne (rozpro
szone osadnictwo, rzadkie zaludnienie, trudności komunikacyjne), „brak zrozumienia
samorządu dla funkcji kultury” (Raport końcowy… 2014, s. 40-42).
Trudności finansowe, z jakimi borykają się gminne ośrodki kultury, determinują
powstawanie barier kadrowych, które przejawiają się w posiadaniu niewielkiej kadry
pracowniczej oraz ograniczonych możliwościach podnoszenia kompetencji zawodo
wych, co w konsekwencji wpływa na jakość proponowanych usług: Nie mam budżetu,
żeby zatrudnić specjalistów z różnych dziedzin, więc musimy robić wszystko własnymi
siłami, a chciałoby się czasem dać ludziom coś nowego, innego, przygotowanego przez
kogoś, kto skupia się na tym szczególnie i jest to jego życiową pasją (W4).
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3. Bariery infrastrukturalne – dotyczące skromnych warunków lokalowych, wypo
sażenia placówek oraz znacznych potrzeb remontowych. Ograniczenia te są wynikiem
skromnych budżetów instytucji, wieloletnich zaniedbań naprawczych oraz rosnących
oczekiwań względem funkcjonalności ośrodków (m.in. dostosowania infrastruktury do
potrzeb osób niepełnosprawnych czy odpowiedniego doposażenia sprzętowego w celu
realizacji działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu). Odpowiedzialność za
kwestie infrastrukturalne jest dużym obciążeniem dla badanych i jednym z najważ
niejszych wyzwań ich działalności: Czasem jest tak, że w ciągu całego miesiąca zajmuję
się głównie tym, a wydaje mi się, że nie o to chodzi. Myślałam, że będę tu pracować,
a nie remontować. Chodzi o dostosowanie do aktualnych standardów, wymagań, na
przykład do osób niepełnosprawnych. Wiem, że jest taka potrzeba, ale tu i w okolicy nie
ma miejsca dostosowanego. Muszą jechać do Lublina. Wiem, że to jest ważne, ale to jest
na liście trzysta pięćdziesiąte szóste do zrobienia, bo przedtem jest dużo innych rzeczy.
Muszę myśleć o bramie, która się nie domyka, o tym, że mamy kompostownik, o kosze
niu trawnika. Te rzeczy są w kółko i one się nie kończą. Ja rozumiem, że tak wygląda
zarządzanie miejscem, ale kiedy jest tego siedemdziesiąt procent, to trzydzieści zostaje na
załatwienie bieżących spraw i nie starcza na koncepcję. Ja bym chciała mieć czas, żeby
zastanowić się nad tym, dokąd my zmierzamy, czym jest to miejsce, co robimy dalej […].
My i tak mamy nieźle, są placówki, które mają gorzej, bo na przykład mają grzyba na
suficie. I co zrobisz? Rozpłaczesz się? Pójdziesz do urzędu i będziesz płakać? Powiesz: pani,
mam grzyba? A ona powie: no ja też mam na suficie, i co? I nie wiesz, co z tym zrobić, to
jest taki rodzaj niemocy. Jak na przykład opowiadam o tym rodzicom naszych dzieci, to
oni mówią: no to jest niemożliwe. No to jest niemożliwe, ale funkcjonuje. I teraz komu
ja mam powiedzieć, że to jest niemożliwe? Mam wziąć tubę i krzyczeć na ulicy: Proszę
państwa, to jest niemożliwe!? W systemie nie ma jak tego chwycić (W1).
4. Bariery przestrzenne – związane z zasięgiem terytorialnym instytucji, dużym roz
proszeniem ludności oraz trudnościami komunikacyjnymi. Badane placówki obejmują
swoim zasięgiem rozległe obszary, stąd dużym wyzwaniem staje się dotarcie do wszyst
kich odbiorców, szczególnie tych zamieszkujących odległe sołectwa i wsie: Jesteśmy
na wsi i ona się rządzi innymi prawami niż miasto, między innymi tymi barierami, że
nie ma jak dojechać. Ze wsi, która jest z boku (nie na trasie, po której jeździ bus), nie
ma jak przyjechać, jeśli się nie ma samochodu (W4). W związku z powyższym badani
realizują również działalność objazdową, starając się dotrzeć do miejsc wykluczonych
z kultury ze względu na bariery komunikacyjne. Nierzadko są to duże wyzwania lo
gistyczne, wymagające zasobów finansowych oraz osobowych: Dla mnie największym
wyzwaniem jest dotarcie do dzieciaków, które nie przyjadą z rodzicami, które muszą
przyjść same. I wiem, że to się odbędzie tylko w ich wsi, więc się staramy tam wyjeżdżać
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w ferie i w wakacje, żeby oni mogli przyjść na piechotę. Bo my jesteśmy tutaj, gdzie musisz
dojechać, znaczy twój rodzic decyduje o tym, że tu będziesz. A nie każdy rodzic z różnych
powodów to zrobi […]. To jest dla nas duże wyzwanie, że to my musimy wyjechać, i tam
się odnaleźć, przywieść ze sobą wszystko i trafić do tych odbiorców, żeby mieli zaufanie,
żeby wypracować jakiś system regularności […]. Jeśli my jeździmy z zajęciami, to tam
nie ma super ekstra sali, gdzie jest ciepło, tylko jest remiza, gdzie trzeba rozpalić w piecu,
żeby się ogrzało, i trzeba to zrobić przynajmniej dzień wcześniej (W3).
5. Bariery mentalnościowe – rozumiane jako społeczno-kulturalna bierność części
mieszkańców oraz ich opór przed korzystaniem z oferty ośrodka. Wszyscy badani
podkreślają to, że ze względu na rozległy obszar terytorialny swojego działania oraz
zjawiska i procesy migracyjne dokonanie zbiorowej charakterystyki mieszkańców
(realnych bądź potencjalnych odbiorców) nie jest obecnie możliwe: Wszystkie miejsco
wości są zróżnicowane totalnie […]. Kiedyś dzieliłam tak: tubylcy, którzy są od dziada
pradziada i tu mieszkają, i mają wielopokoleniowe domy albo rodziny, gospodarstwa
i po prostu tutaj są od zawsze i takich ludzi, którzy przyjeżdżają z Lublina i trochę tak
funkcjonują jako sypialnia, a trochę są zaciekawieni, co ich tutaj spotka, więc szperają
i nas spotykają. Ale teraz już to się miksuje i ci, którzy przyjechali tu piętnaście lat temu
nie są już ani tubylcami, ani przyjezdnymi (W5). Potrzeby kulturalne mieszkańców
są bardzo zróżnicowane, tak jak zróżnicowany jest poziom ich wykształcenia, status
społeczny i zawodowy, kompetencje kulturalne. Rozmówcy zgodnie podkreślają, że
mieszkańcy wsi nie stanowią dziś zwartych i jednolitych społeczności. W każdym jednak
przypadku wskazać można grupy izolujące się od działań społeczno-kulturalnych. Ich
wielkość i specyfika uzależnione są między innymi od tradycji działalności danej insty
tucji. Ośrodki z bogatymi tradycjami, od lat realizujące spójny program merytoryczny,
mają wielu aktywnych odbiorców, utożsamiających się z miejscem i zaangażowanych
w działania animacyjne. W mniejszym więc stopniu borykają się z problemem bierności
mieszkańców niż ośrodki z krótszą bądź mniej chlubną historią działalności.
Najistotniejszym jednak czynnikiem warunkującym aktywny udział w działaniach
kulturalnych są, zdaniem badanych, indywidualne kompetencje i doświadczenia w sfe
rze aktywności kulturalnej: Myślę, że jest tak, że jak ktoś korzystał, to będzie korzystał.
Jeśli ktoś wcześniej poszukiwał, to będzie poszukiwał również tutaj, niezależnie czy jest
w mieście czy na wsi. Są odbiorcy, którzy i chodzą tu, i jeżdżą też gdzieś indziej. Są też
osoby, które mają opór przed zmianami i nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń (W4).
Opór mieszkańców przed zmianą jest – zdaniem rozmówców – jednym z czynników
nakładających na animatorów misję realizowania edukacji obywatelskiej: Każdy może
wybrać: czy tu przychodzi, czy nie; czy powie nam, jakich zajęć potrzebuje, czy nie. My
mamy misję edukacji obywatelskiej. Musimy mówić ludziom, że mają wybór. I pierwszym
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wyborem jest to, czy przyjdą na angielski, czy na gitarę. Drugim wyborem jest to, czy
będą przestrzegali zasad w tym miejscu. Kolejnym – czy przyjdą do poczekalni poczytać
książkę i napić się kawy, czy jednak wyrzucą dziecko z samochodu i odjadą bardzo szybko.
Tych małych wyborów jest mnóstwo, dopiero na końcu jest decydowanie o społeczeństwie.
Ale nie da się tej drogi przejść inaczej (W3). Są więc lokalne ośrodki kultury nie tylko
miejscem rozwijania kompetencji kulturowych, ale również miejscem wzmacniania
kapitału społecznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Mówiąc o uczestnikach działań, badani zwracają również uwagę na problematyczną
kwestię, jaką jest „rozmijanie się oczekiwań realizatorów i odbiorców”. W wypowie
dziach rozmówców pobrzmiewają więc echa wielokrotnie artykułowanej przez badaczy
dylematyczności roli animatora kultury, którą określić można za pomocą opozycji
„odkrywca versus sublimator” (Kubinowski i Lewartowicz 2018, s. 118). Oto jedna
z wypowiedzi: My zawsze się staramy, żeby to nie była tylko rozrywka. A czasem jest
tak, że ktoś po prostu potrzebuje tylko rozrywki, i tyle. I czasem my jej nie potrafimy dać
[…]. A tu chodzi po prostu o ognisko z kiełbaskami. I mówią do mnie: Po co ci jeszcze to,
to i tamto wokół tego ogniska i idea palenia ognia we wspólnocie? Bo mi się wydaje, że
ja powinnam coś nieść… A ja powinnam nieść kiełbaski i będzie fajnie (W1). Dylemat
ten, zdaniem badanych, występuje przede wszystkim w środowiskach wiejskich, gdzie
o uczestników należy dbać szczególnie ze względu na ich niewielką liczbę: W mieście po
prostu są odbiorcy. Jak nie ci, to inni. A jak ja odmówię komuś, albo zapomnę odpisać na
wiadomość, to ona to powie trzem sąsiadkom i ja już nie mam czterech odbiorców […].
Nam zależy na tych ludziach bardzo, bo wiem, że mamy ich dużo mniej niż w mieście (W2).

Zakończenie
Zrealizowany projekt badawczy dostarczył cennych informacji na temat obecnej kon
dycji instytucjonalnych działań animacyjnych realizowanych na obszarach wiejskich.
Opracowanie ma charakter wycinkowy i uwzględnia przede wszystkim perspektywę
osób zarządzających instytucjami, niemniej stanowić może przyczynek do dalszych,
bardziej rozległych i wnikliwych badań.
W perspektywie animacyjnej wieś stanowi bogaty w rozmaite zasoby obszar działań.
Zarówno wypowiedzi rozmówców, jak i wyniki innych analiz realizowanych w środowi
skach wiejskich pokazują, że wśród najważniejszych ich potencjałów wymienić należy:
perspektywę lokalną oraz lokalne dziedzictwo kulturowe, orientację wspólnotową,
tożsamość lokalną i więzi społeczne, praktycyzm i kreatywność mieszkańców, energicz
nych liderów oraz ich kapitał społeczno-kulturowy. Zasoby te determinują w dużym
stopniu realizowany przez instytucje model działalności kulturalnej. Coraz częściej jest
to model wspólnotowy, wciąż jednak z wyraźnie zaznaczoną misją edukacyjną (nie tylko
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w obszarze edukacji kulturalnej, ale również obywatelskiej). Przyjęcie animacyjnego
modelu działalności kulturalnej niesie za sobą wiele wyzwań. Dotyczy to zwłaszcza tych
ośrodków, które przez lata realizowały prozelityczne koncepcje upowszechniania kultury.
Wskazane w niniejszym opracowaniu bariery instytucjonalnej działalności kul
turalnej nie są spektakularnym odkryciem badawczym. Na podobne rodzaje ograni
czeń i trudności zwracano uwagę w klasycznych już dziś raportach badawczych czy
opracowaniach naukowych. Bez względu bowiem na czas i miejsce oraz obowiązujący
model polityki kulturalnej, uwarunkowania instytucjonalnej działalności kulturalnej
są jednakowe. Wśród nich wymienia się uwarunkowania merytoryczne, prawne, śro
dowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne oraz osobowe (Kubinowski i Lewartowicz
2018, s. 70-74). Obszary problematyczne są więc te same. Zmienia się jednak sposób ich
interpretowania. Wskazane bariery nie są przejawem postawy roszczeniowej badanych
ani pobieżnej i stereotypowej analizy rzeczywistości. Stanowią zapis refleksji animato
rów – świadomych potencjałów oraz wyzwań swojej działalności. Pokazują doniosłość
oraz złożoność działań animacyjnych realizowanych w środowiskach wiejskich, któ
re – jak zaznaczają rozmówcy – muszą być osadzone w konkretnym miejscu i czasie.
Ten rodzaj myślenia pozwala uwolnić się od „kompleksu prowincji” i koncentrować
na własnych działaniach, bez niczym nieuzasadnionego porównywania się z innymi:
A po co to ważyć? To są zupełnie inne wagi. Na ringu walczę z kimś, kto jest sumo, a ja
jestem w wadze piórkowej. Tu nie chodzi o kategorie, ale chodzi o inne cele, o inny model
funkcjonowania (W1).
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MĘŻCZYŹNI W ZAWODACH KOBIECYCH –
PROJEKTY ZORIENTOWANE NA WSPARCIE ZATRUDNIENIA MĘŻCZYZN
W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NIEMIEC
MEN IN TRADITIONALLY FEMALE PROFESSIONS –
PROJECTS ORIENTED ON THE SUPPORT OF EMPLOYMENT
OF MALE STAFF IN GERMAN PRE-SCHOOL FACILITIES
ABSTRACT: The article focuses on the ways of implementing gender equality policies in Germany,
as exemplified by pre-school staff. Today, model projects supported by the federal government are
designed to overcome social stereotypes and bring measurable results. There is a clear departure from
the original vision of the profession, which at its source was directed only at women, and as a result, it
is also feminised nowadays. This situation, constant for nearly 200 years, is the result of disregarding
the rank of this professional group in the political discourse and treating it as “invisible”. The current
governmental policies support the employment of men at preschools, so the present-day status is
slowly changing. The purpose of the article is to present the main model projects implemented in
the last decade by all federal states supported by the federal government, but also to analyse their key
assumptions and the adopted arguments. The government’s involvement in the implementation of
projects focused on supporting the employment of men in pre-school institutions and monitoring
their results, can be seen as examples of practical gender equality policies. As a result, a very inter
esting picture emerges, in which general issues that are present in social debates (gender) have been
combined with the specifics for the professional group “ErzieherIn”, such as, increasing the rank of
early care and education, but also serious staff shortages. Tensions in this field influence the pace of
change in which tradition is giving way to contemporary social expectations.
KEYWORDS: preschool staff, feminisation, gender equality policy, preschools, men in traditionally
female professions.
ABSTRAKT: Artykuł koncentruje się na sposobach realizacji polityki równości płci w Niemczech na
przykładzie zawodu wychowawcy/wychowawczyni w instytucjach przedszkolnych. Wspierane przez
rząd federalny projekty modelowe mają za zadanie przełamywać społeczne stereotypy i przynoszą już
dziś wymierne rezultaty. Widoczne jest wyraźne odejście od pierwotnej wizji zawodu, który u swych
źródeł był skierowany wyłącznie do kobiet, w efekcie również współcześnie sfeminizowany. Sytuacja
ta, niezmienna przez prawie 200 lat, jest efektem lekceważenia w politycznym dyskursie rangi tej grupy
zawodowej i traktowania jako „niewidocznej”. Aktualna polityka rządu wspiera zatrudnienie męż
czyzn w przedszkolach i powoli zmienia zastany stan. Celem artykułu jest przedstawienie głównych
projektów modelowych realizowanych w ostatniej dekadzie przez wszystkie kraje związkowe wspie
rane przez rząd federalny, ale też analiza ich kluczowych założeń oraz przyjmowanej argumentacji.
Zaangażowanie rządu w realizację projektów zorientowanych na wsparcie zatrudnienia mężczyzn
w placówkach przedszkolnych i monitorowanie ich rezultatów można odczytać jako przykłady realizo
wanej w praktyce polityki równości płci. W rezultacie wyłania się tu bardzo ciekawy obraz, w którym
kwestie ogólne, obecne w debatach społecznych (gender) zostały połączone ze specyficznymi dla
* Inetta Nowosad, dr hab. prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych,
Zakład Pedagogiki Szkolnej; e-mail: i.nowosad@ipp.uz.zgora.pl; ORCID: https://orcid.org/00000002-3739-7844.

332

Inetta Nowosad

grupy zawodowej „ErzieherIn” – jak wzrost rangi wczesnej opieki i edukacji, ale też poważne braki
kadrowe. Pojawiające się na tym polu napięcia rzutują na tempo zmian, w którym tradycja ustępuje
współczesnym oczekiwaniom społecznym.
SŁOWA KLUCZOWE: zawód wychowawcy, feminizacja, polityka równości płci, przedszkola, mężczyźni
w zawodach kobiecych.

Powstanie i rozwój zawodu wychowawcy(-czyni) przedszkola był ściśle związany
z pierwszymi kobiecymi ruchami w Niemczech. Miał być on niejako szansą kształce
nia dla kobiet, umożliwiającą im uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, a w konsekwencji
pracy zarobkowej. Kobiety mogły tym sposobem uzyskać niezależność finansową,
co było również atrybutem emancypacji (Gromkowska-Melosik 2013). Jednakże był
też inny aspekt towarzyszący kształtowaniu się tego zawodu. Był on traktowany jako
naturalna powinność kobiet, których matczyne uczucia zobowiązują do spełniania się
w roli opiekunki i piastunki dzieci (Aden-Grossmann 2011, s. 198-199). Kobiety były
zatem „postrzegane jako osoby nie zorientowane na karierę, wysoko wartościujące
życie rodzinne i nie zwracające uwagi na status czy prestiż” (Gromkowska-Melosik
2013, s. 91). W dużym stopniu takie podejście przetrwało do czasów współczesnych.
Stereotypy zostały wpisane w role i normy społeczne dotyczące płci, które kontrolo
wały i ograniczały „możliwości wyboru oraz rozwój jednostek, reprodukując równo
cześnie dystans między kobietami a mężczyznami” (Chmura-Rutkowska 2019, s. 33).
Wychowawcy i wychowawczynie przedszkoli to również grupa zawodowa, która nie
jest zobowiązana do dalszego rozwoju zawodowego i mieści się w grupie zawodów
o niższym statusie (Ebert 2006, s. 76), ujawniając zjawisko tak zwanej lepkiej podłogi,
bez możliwości uzyskania awansu.
Ze względu na niski odsetek mężczyzn na polu zawodowym często stosuje się wy
łącznie kobiecą formę: Erzieherin (wychowawczyni). Wynika to z faktu, iż mężczyźni
formalne przyzwolenie na pracę w zawodzie wychowawcy przedszkola uzyskali dopiero
w 1967 roku i nawet od tego czasu ich obecność w placówkach przedszkolnych była
praktycznie niewidoczna, a kwestie zatrudnienia mężczyzn w przedszkolach rzadko
były dyskutowane (Rohrmann 2013, s. 78). Współcześnie pedagogiczny personel przed
szkoli należy w Niemczech do najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. W 2016
roku aż 107 tys. miejsc pracy nie zostało obsadzonych1. Jednakże w tym samym 2016
roku w niemieckich przedszkolach część męska stanowiła już 5,2% (por. Statistisches
Bundesamt).
Proces reform w obszarze instytucji przedszkolnych zwrócił szczególną uwagę na
wiele kwestii dotyczących kadry pedagogicznej, wydobywając zapomniane i obrosłe
1

Por. dane: https://www.azubify.de/ausbildungsberufe/erzieher/
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stereotypami role płci, w tym społeczne wzory zachowań, prawa i obowiązki uważane
za właściwe w pracy w przedszkolu. Głośno zaczęto mówić o problemie segregacji
poziomej i społecznego przyzwolenia na uznanie zawodu wychowawcy(-czyni) jako
zawodu „kobiecego”. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn została w tym przypad
ku zwrócona na tych drugich, koncentrując uwagę na zapewnianiu równego dostępu
i równego udziału obu płci w zawodzie wychowawcy(-czyni) w przedszkolu.
Realizowana od 2010 roku przez niemiecki rząd polityka zorientowana na wzrost
zatrudnienia mężczyzn w przedszkolach jest bez wątpienia zgodna z ideą równości
płci. Jednakże jej wprowadzenie po latach kształtowania się „rodzajowego habitusu”
(Bourdieu i Passeron 2006) nie wydaje się proste. Proces ten dobrze obrazują projek
ty modelowe wspierane federalnie i rozwijane we wszystkich krajach związkowych,
których założenia akcentują inne priorytety w zależności od społecznych oczekiwań.
Jednakże widoczne już rezultaty wskazują na systematyczny wzrost liczby zatrudnionych
mężczyzn w przedszkolach, które są wypadkową zarówno kwestii ogólnych, obecnych
w debatach społecznych (gender), ale także specyficznych – dotyczących wyłącznie
grupy zawodowej wychowawcy(-czyni) „ErzieherIn” – jak wzrost rangi wczesnej opieki
i edukacji nie tylko na polu naukowym, lecz przede wszystkim polityki edukacyjnej
i akcentowanych poważnych braków kadrowych (Nowosad, Tomasik‑Abdelsamie
2019). W rezultacie te dwa obszary zarówno politycznych, jak i społecznych potrzeb
nakładają się na siebie, tworząc bardzo interesujący obraz, w którym tradycja ustępuje
współczesnym oczekiwaniom społecznym. W efekcie zawód wychowawcy w przedszkolu
„otwiera się” na mężczyzn, w rezultacie z roku na rok zatrudnionych jest ich coraz więcej.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na politykę równości płci w Niemczech, tu
zogniskowaną na specyfice zawodu wychowawcy(-czyni) (ErzieherIn) w przedszkolach,
który u swych źródeł był zawodem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, w efekcie
sfeminizowanym do dzisiaj. Realizowana skutecznie w ostatniej dekadzie polityka
równości płci w odniesieniu do grupy zawodowej o bogatej w Niemczech tradycji
obecnej w rozwijanym dorobku Friedricha Wilhelma Fröbla – niemieckiego pedagoga,
teoretyka i czołowego kreatora wychowania przedszkolnego – jest tu analizowana przez
pryzmat trzech głównych projektów: „MEHR Männer in Kitas”, „Lernort Praxis” oraz
„Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas”. Projekty te wskazują na istotne zmiany
i jak zaznaczyła Angela Icken, kierownik działu Ministerstwa Rodziny, Osób Starszych,
Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend),
można mówić o nowym etapie polityki równości płci, który musi odpowiadać zarówno
kobietom, jak i mężczyznom i dążyć do równości (Icken 2012, s. 17).
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Polityczne interwencje wspierające zatrudnienie mężczyzn
w przedszkolach
Projekty modelowe inicjowane lub wspierane finansowo przez niemiecki rząd zoriento
wane na wzrost zatrudnienia mężczyzn w placówkach przedszkolnych można odczytać
jako polityczne interwencje, które eliminując umocnione historycznie stereotypy,
zmieniają społeczeństwo Niemiec, a przynajmniej mają takie założenie.
„MEHR Männer in Kitas” to pierwszy projekt federalny zorientowany na działa
nia wspierające zatrudnienie mężczyzn w instytucjach przedszkolnych Niemiec, choć
drugi na rzecz wyrównania szans mężczyzn w sektorze wczesnej edukacji. Projekt
powstał na podstawie ogólnokrajowego badania przeprowadzonego w 2008 roku zo
rientowanego na zatrudnienie mężczyzn w przedszkolach (Cremers i in. 2010), który
wykazał nie tylko ogromne dysproporcje zatrudnionych kobiet i mężczyzn, ale także
wskazał na strategie zwiększenia szans mężczyzn w zawodzie wychowawcy placówek
przedszkolnych. Propozycje te stały się priorytetem dla działań na rzecz równości płci
i opracowania projektu przy wsparciu rządu federalnego, którego inauguracja nastą
piła w symbolicznym „Dniu Chłopca” 2010 roku (Koordinationsstelle „Männer in
Kitas”). „MEHR Männer in Kitas” to także organ koordynujący 16 dalszych projektów
modelowych finansowanych ze środków Europejskich Funduszy Społecznych, które
zaplanowane zostały na kolejne trzy lata i zrealizowane w 13 krajach związkowych
(Koordinationsstelle „Männer in Kitas”). Wzrost zatrudnienia męskiej części personelu
pedagogicznego przedszkoli realizowano przez organizowane staże, dni próbne, wo
lontariat i programy mentorskie. Promowane były także działania aktywizujące pracę
ojca i powiązane z zagadnieniem „płci”. Doświadczenia z projektu były przekazywane
na terenie całego kraju i do organów prowadzących przedszkola.
Warto podkreślić, że zakończenie projektu „MEHR Männer in Kitas” w 2013 roku
otworzyło kolejne federalne inicjatywy promujące we wszystkich krajach związkowych
swoisty ruch na rzecz polityki równości płci zarówno w instytucjach przedszkolnych,
jak i żłobkowych2. W rezultacie zwrócono uwagę na osiem obszarów uznanych za
ważne w prowadzonej kampanii społecznej otwierającej mężczyznom drogę do zawo
du wychowawcy przedszkola, a nawet szerzej – placówek wczesnej edukacji i opieki
(0-6 r.ż. dzieci), zatem również placówek żłobkowych. Wyeksponowane przez rząd
obszary stanowiły również tematykę publikacji informacyjnych, ulotek dotyczących
realizowanego projektu i były to:
1. Orientacja zawodowa i działania promujące zawód wychowawcy jako zawód
nie tylko dla kobiet, lecz także dla mężczyzn. Dominowała tu praca z młodzieżą
2
Są to projekty skierowane do grupy dzieci 0-6 lat i instytucji je prowadzących definiowanych
jako instytucje wczesnej edukacji, wychowania i opieki.
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zorientowana na przekonanie wartości obecności mężczyzn w zawodzie wycho
wawcy (Jungen und Männer für den Erzieherberuf gewinnen).
2. Wolontariat mężczyzn i kobiet w zawodzie wychowawcy – realizowany w ramach
dobrowolnej rocznej pracy socjalnej lub praktyk szkolnych.
3. Kształtowanie społecznej wrażliwości ze względu na płeć, zwłaszcza w zawodzie
wychowawcy przedszkola.
4. Organizowanie w przedszkolach aktywności dla ojców dzieci.
5. Promocja placówek przedszkolnych zatrudniających mężczyzn w zawodzie wycho
wawcy.
6. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla męskiej części kadry pedagogicznej,
rozumianych tu jako ochrona przed tak zwanym ogólnym podejrzeniem.
7. Wspieranie zróżnicowania ze względu na płeć w zatrudnieniu personelu zarówno
w przedszkolach, jak i organach prowadzących.
8. Prowadzenie kursów doskonalących zorientowanych na kwestie równości płci
uwzględniających specyfikę pracy w przedszkolu (Analysen, Erfahrungen…).
Współpraca ministerstwa z Federalną Agencją Zatrudnienia (Bundesagentur für
Arbeit) była zorientowana na transfer projektu do praktyki i płynne przejście beneficjen
tów projektu na rynek pracy i zatrudnienie w przedszkolach. Kluczowym problemem
okazał się przepływ informacji „od dołu do góry”. Interesujące rozwiązanie i zarówno
rezultat projektu stanowił „portal cross-entry”, w którym zawarto wyczerpujące infor
macje dotyczące poszczególnych krajów związkowych oraz oferty na temat możliwości
szkolenia i przekwalifikowania. Na bazie projektu powstały też liczne raporty badań
i studia, jak choćby: „Work changes gender” (Puchert i in. 2005), „Neue Wege für
Jungs” (Cremers 2012), „Gender Loops” (Krabel i Cremers 2008; Krabel i in. 2008)
oraz „Männliche Fachkräfte in Kindertagesstätten” (Cremers i in. 2010).
W niemieckiej polityce równości płci projekt został oceniony za udany, gdyż zaini
cjował wzrost zatrudnienia mężczyzn w przedszkolach, który z perspektywy prawie
dekady doświadczeń wydaje się już stałym trendem. Sukces projektu jest również od
czytywany jako zwrócenie uwagi na znaczenie płci opiekunów edukacyjnych w pracy
wychowawczej placówek wczesnej opieki i edukacji – zatem tak samo instytucji przed
szkolnych, jak i żłobkowych (Rohrmann 2011). Na tej istotnej podbudowie utrzymano
organ koordynujący o nazwie „Männer in Kitas” (Mężczyźni w przedszkolu) i podjęto
dalsze działania rozwijające politykę równości płci w odniesieniu do specyficznej sy
tuacji kadrowej w przedszkolach.
„Lernort Praxis” jest programem realizowanym w latach 2013-2016 o zasięgu ogól
nokrajowym zorientowanym na rozwój procesów zmieniających codzienną praktykę
uczenia się. Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ)
przeznaczyło osiem milionów euro na wsparcie 76 projektów w siedmiu krajach
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związkowych (Berlin, Hamburg, Hesja, Dolna Saksonia, Saksonia, Saksonia‑Anhalt
i Schleswig-Holstein). Środki finansowe zostały przeznaczone na zagwarantowanie
dodatkowej liczby stanowisk dla mentorów i mentorek współpracujących z dyrekcją
placówek mających ułatwiać wprowadzanie głównych założeń projektu. Program został
wdrożony w sumie w 170 instytucjach, które podjęły się realizacji trzech priorytetów:
1. Wzmocnienie kwalifikacji w obszarze działań praktycznych i koncepcji.
2. Wzmocnienie współpracy między placówkami edukacyjnymi.
3. Odblokowanie i włączenie w zawody niedostatecznie reprezentowanych grup ludzi
jako wykwalifikowanych pracowników.
Ostatni z priorytetów był ewidentnie powiązany z rozwojem liczby miejsc pracy
w przedszkolach dla męskiej części personelu, a wcześniejsze można uznać za wzmoc
nienie zarówno ich pozycji i kwalifikacji, jak i działań zorientowanych na upowszech
nianie tak zwanych dobrych praktyk.
„Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas” jest trzecim ważnym projektem
zainicjowanym w 2015 roku na szczeblu federalnym, który miał wzmocnić społeczną
atrakcyjność zawodu wychowawcy. Zdobyte doświadczenia we wcześniejszych
projektach zwróciły uwagę na grupę starszych mężczyzn (i kobiet) zainteresowanych
zmianą kariery zawodowej i pracą wychowawcy. Dowodem na to jest między innymi
to, że w wielu modelowych projektach powstały telefony doradcze dla mężczyzn
zainteresowanych zatrudnieniem, oraz fakt, iż ponad 3 tys. osób w wieku pomiędzy
30 a 45 r.ż. zostało zarejestrowanych w Biurze Koordynacyjnym „Mężczyźni w Kitas”.
Były to osoby, które chciały poprawić swoje biografie zawodowe poprzez zmianę pracy,
ale nie mogły (lub nie chciały) sobie pozwolić na wieloletnie, bezpłatne szkolenie do
zawodu wychowawcy.
Poszukując wzrostu zatrudnienia męskiego personelu pedagogicznego przedszkoli
i realizacji idei „uczenia się przez całe życie”, zwrócono uwagę na niewykorzystane
dotąd obszary – w efekcie grupą docelową stały się osoby, które mierzyły się z decyzją
o zmianie zawodu i podjęciem pracy wychowawcy przedszkola. W planowaniu projektu
wzięto pod uwagę wyniki badań zwracające uwagę, iż: przekwalifikowanie i zmiana
kariery zawodowej zajmuje dużo czasu, w trakcie przekwalifikowania nie otrzymuje się
wynagrodzenia, warunki otrzymania dotacji państwowej na szkolenia nie są ustalane
indywidualnie i trudne jest ich pozyskanie, pożyczki na finansowanie kursów/szkoleń
kwalifikacyjnych oparte na zatrudnieniu w niepełnym wymiarze godzin i na czas
określony wiążą się z wysokim ryzykiem zadłużenia. Innym problemem są warunki
ramowe zatrudnienia w poszczególnych krajach związkowych, które w zależności
od landu traktowane są bardzo różnie. W efekcie osoby wchodzące „bocznym
wejściem” do zawodu wychowawcy muszą radzić sobie z pokonaniem wielu przeszkód.
Wyeksponowane utrudnienia stanowiły główną przyczynę rezygnacji dużej części osób
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z realizacji planu pracy w placówkach przedszkolnych – przy podejmowaniu pracy
w innych sektorach. Tym samym uznano, iż praca w przedszkolu stanowi dla dużej
części osób poważne wyzwanie, zwłaszcza gdy są w średnim wieku i chcą zmienić pracę.
Akcentowanym walorem projektu jest ułatwienie zdobycia kwalifikacji wraz
z realizacją pracy zarobkowej, czyli utrzymanie ciągłości zarobkowej i nieprzerywanie
jej na czas kształcenia. Wynagrodzenie uczestniczących studentów określone zostało
w wysokości co najmniej 1250 EUR i jest subsydiowane przez ministerstwo (BMFSFJ).
W ten sposób projekt realizuje ważną ideę „uczenia się przez całe życie” (Koordina
tionsstelle „Männer in Kitas”) i wśród programów federalnych został wyróżniony jako
„innowacja społeczna”. Jeśli projekt przebiegnie pomyślnie, jego realizatorzy będą mogli
na różne sposoby przyczynić się do zmian strukturalnych i opracowania nowych form
kształcenia dorosłych w swoich krajach związkowych.
„Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas (2015-2020)” – można przetłumaczyć
jako „Wejście boczne – mężczyźni i kobiety w ośrodkach opieki dziennej (2015-2020)” –
jest realizowany we wszystkich krajach związkowych od marca 2015 roku. W ramach
inicjatywy miało powstać od 16 do 20 tak zwanych punktów konsultacyjnych projektu
prowadzących rekrutację zainteresowanych zmianą zawodu3. Warto dodać, że konty
nuujące swoją działalność biuro koordynacyjne „Männer in Kitas” towarzyszy temu
programowi zarówno pod względem naukowym, jak i merytorycznym (Bundes
ministerium für Familie, Senioren…). Najważniejsze pytanie w ramach projektu
brzmi: jakie różnice mogłyby i powinny istnieć między kształceniem dorosłych
w niepełnym wymiarze godzin a kształceniem w pełnym wymiarze godzin osób
młodych z uwzględnieniem warunków: „przyjaznych dla dorosłych”, „wrażliwych na
płeć” i „zorientowanych na grupę docelową”?
Celem programu „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas” jest zatem wdrożenie
przyjaznej dla dorosłych edukacji w niepełnym wymiarze godzin umożliwiającej
uzyskanie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu przy jednoczesnym
pobieraniu pensji. Stwarza również warunki, w których mężczyźni mogą skorygować
wybór zawodu, który często jest ograniczony stereotypami budowanymi w okresie
dojrzewania. Uczelnie oraz przedszkola mogą zaś zwiększyć odsetek mężczyzn wśród
studentów i pracowników o określonych zainteresowaniach. Dorośli mają inne aspiracje
edukacyjne niż młodzi ludzie zaraz po szkole. Wnoszą ze sobą doświadczenie i wiedzę,
które można i należy brać pod uwagę w pracy dydaktycznej tak, by optymalnie zwiększyć
BMFSFJ zapewnia środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 33,8 mln
EUR, za: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ESF-Bundesmodellpro
gramm Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas. Kurzinformation, Stand: November 2014, s. 6,
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2014-2020/Der_ESF_FP_201420/Der_ESF_auf_Bundesebene/Kurzinformation_ESF-Bundesmodellprogramm_Quereinstieg.pdf.
3
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efektywność uczenia się zarówno teorii, jak i przez doświadczenie w praktyce. Zgodnie
z wytycznymi ministerialnymi (KMK), kursy skierowane do tej konkretnej grupy
docelowej zostały zaprojektowane w taki sposób (w niepełnym wymiarze godzin),
aby nie przekraczały trzech lat. Równolegle do szkolenia odbywa się zatrudnienie
w przedszkolach, gdzie realizowana jest jego praktyczna część. Program ma zatem
na celu zapewnienie solidnej współpracy między dwoma placówkami edukacyjnymi
szkołami wyższymi (kursy) i przedszkolami (praktyki). Taki sposób realizacji kształcenia
przynosi już pewne rezultaty i statystyki potwierdzają wzrost liczbowy męskiej części
personelu pedagogicznego w przedszkolach.

Podsumowanie
Wśród wielu problemów poruszanych aktualnie na arenie polityki oświatowej Niemiec
kwestia personelu i jakości usług świadczonych w ramach oferty edukacji przedszkol
nej zajmuje jedno z kluczowych miejsc. W obszarze poruszanych spraw związanych
z poszerzeniem oferty zatrudnienia personelu fachowego otwarta została w politycz
nym sektorze kwestia równości płci jako jedna z alternatyw poprawy trudnej sytuacji
kadrowej przedszkoli. Mimo istniejącej w dalszym ciągu statystycznej dominacji
kobiet w zawodzie wychowawcy(-czyni) interesująca jest tendencja wzrostowa liczby
mężczyzn wybierających zawód związany z edukacją i opieką dzieci młodszych i pracą
w przedszkolu. Można optymistycznie przyjąć, że już samo zainteresowanie, badania,
monitorowanie wdrożonych zmian, publikacje oraz częsta wymiana poglądów na
łamach prasy lokalnej i krajowej stanowią o dokonującej się zmianie w społecznej
świadomości, jednakże za tymi działaniami widoczny jest wzrost liczby mężczyzn
zatrudnionych w przedszkolach.
W ciągu ostatniej dekady widoczne są istotne zmiany ilościowe. Liczba mężczyzn
wybierających zawód wychowawcy przedszkolnego w porównaniu z ubiegłymi latami
znacząco wzrosła i tendencja ta się utrzymuje. W Niemczech w roku 2016 odnotowano
łącznie 27 114 czynnych wychowawców i praktykantów zatrudnionych w placówkach
przedszkolnych, co stanowi 5% ogółu pracowników, w roku 2018 było to już 6%.
W porównaniu z 3,1% w roku 2006 jest to praktyczne podwojenie wcześniejszego
stanu. Interesującym zjawiskiem jest również sam proces wyboru miejsca pracy przez
mężczyzn, którzy najczęściej wybierają te placówki, w których kadra pedagogiczna ma
charakter heterogeniczny. Można w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy o wyborze
przez mężczyzn placówki i przypisanej jej wartości decyduje „męskość jego wykonaw
ców” (Bourdieu 2004).
Interesująca teza postawiona przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik (2013, s. 86),
iż to „nie feminizacja zawodu nauczyciela przyniosła jego degradację, lecz feminizacja
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była konsekwencją utraty atrakcyjności przez ten zawód”, w odniesieniu do sytuacji
zawodu wychowawcy przedszkola w Niemczech wydaje się ze wszech miar uzasad
niona. Dominacja statystyczna kobiet jest tu świadectwem historycznie niskiego pre
stiżu wychowawcy w strukturze zawodowej, który był wpisany w konstytuowanie się
tej profesji jako kontynuacji kobiecych zajęć domowych i lekceważony przez kolejne
200 lat (Pasternack i Keil 2013). Znaczące zmiany pojawiły się jako reakcja na wyniki
badań PISA. W kręgu dyskutowanych spraw rozwinęła się również debata równości
płci i wymóg realizacji nowych procesów i metod zapewniających równe szanse roz
woju dziewcząt i chłopców od najmłodszych lat. Chodzi o zdolność doświadczania
różnic jako wzbogacenia, a nie przeszkody w rozwoju oraz później w pracy zawodowej.
Oznaczało to wzrost znaczenia wymogu dotyczącego kompetencji radzenia sobie z he
terogenicznością, które nie tylko zmieniły programy przygotowania zawodowego, ale
otworzyły placówki przedszkolne na potrzebę zatrudnienia części męskiego personelu.
W Niemczech proces ten od 2010 roku zyskał niekwestionowane wsparcie politycz
ne i zwraca uwagę na poszukiwanie i sprawdzanie skuteczności nowych rozwiązań
modelowych, które są również elementem wspierającym budowę prestiżu zawodu
wychowawcy(czyni) przedszkola. Ważne miejsce, obok profesjonalizacji kształcenia
wychowawców i prowadzenia kampanii społecznych eksponujących rangę edukacji
przedszkolnej w biografiach ludzi, ma kształtowany wizerunek zawodu tak samo prze
znaczonego dla kobiet, jak i mężczyzn w realizowanej polityce równości płci.
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abstract: The aim of the article is to show how self-employed Polish women living in the UK perceive
professional success. The main assumption adopted in this article is based on the stereotypical model of
a male entrepreneur and the social division of labour, which is being renegotiated by immigrant women
are beginning to shape their own model a professionally active, successful woman. The theoretical
framework of the analysis is determined by the definitions of the objective and subjective dimen
sions of success and the relationships between them, as well as the concepts and results of research
on women in the labour market and their approach to a professional career. The empirical part of the
work is based on the results of qualitative research (27 individual, in-depth interviews) conducted
among self-employed Polish women in the United Kingdom. An intersectional perspective was used
in the data analysis. Based on the research, it has been established that the subjective dimension of
the professional success of self-employed immigrant women includes, among others, definitions such
as material success, success as job satisfaction and success as a balance between work and family life.
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abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie sposobu, w jaki samozatrudnione Polki mieszkające
w Wielkiej Brytanii postrzegają sukces zawodowy. Głównym założeniem przyjętym w niniejszym
artykule jest nawiązanie do stereotypowego modelu mężczyzny-przedsiębiorcy i pokazanie, jak
kobiety-imigrantki renegocjują swoją rolę w społecznym podziale pracy, kształtując przy tym swój
własny wzorzec aktywnej zawodowo kobiety sukcesu. Ramy teoretyczne analiz wyznaczają definicje
obiektywnego i subiektywnego wymiaru sukcesu oraz relacje między nimi, a także koncepcje i wyniki
badań na temat sytuacji kobiet na rynku pracy i ich podejście do kariery zawodowej. Część empiryczna
pracy bazuje na wynikach badań jakościowych (27 indywidualnych wywiadów ustrukturyzowa
nych) przeprowadzonych wśród kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii.
W analizie danych zastosowano perspektywę intersekcjonalną. Na podstawie badań ustalono, że
subiektywny wymiar sukcesu zawodowego samozatrudnionych imigrantek obejmuje między innymi
takie definicje jak: sukces materialny, sukces jako satysfakcję z wykonywanej pracy oraz sukces jako
równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym.
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Introduction
The term “professional success” is extremely difficult to define. In colloquial language,
a professionally successful person is usually someone who holds a high, responsible
position, often has their own prosperous company, is wealthy and has a specific – usu
ally very lavish – lifestyle. This type of definition, however, imposes a one-dimensional
(i.e. material) way of understanding this concept. Then again, ‘a successful person’ is
not only the head of a bank or the owner of an international corporation, but also
anyone else who feels and believes that they have achieved success (Bańka 2005; Miś
2006). The purpose of this article is to present the way self-employed Polish women
living permanently in the UK perceive professional success and to point out that their
subjective understanding of success stems from the social context in which they find
themselves as immigrant women, who often encounter disadvantageous labour market
segmentation, gender and nationality stereotypes.
The issues mentioned above seemed particularly interesting due to, on the one
hand, a clear upward trend in the number of companies set up by women worldwide
and a high percentage of Polish immigrants (14%) who decide to start a business in the
United Kingdom (Okólski & Salt 2014) on the other. An equally important issue was
to draw attention to the fact that the subjective understanding of success by immigrant
Polish women stems from the social context in which they have found themselves.
Numerous research studies have shown that both women and immigrants are particu
larly inclined to self-employment, which for many of them is often a way to escape the
discrimination they may experience in the labour market (Clark & Drinkwater 2000).
Such discrimination may manifest itself, among others, in unequal treatment during the
recruitment process, more difficult access to permanent employment contracts, but also
in poor working conditions. Then again, immigrants possess cultural capital that enables
them to establish companies in attractive ethnic niches and to meet the demand for
specific ethnic services (Bonacich 1973). For many of them, self-employment is a good
solution because it offers a relatively easy way to take up employment (Kangasniemi
& Kauhanen 2013). It should also be considered that immigrants running their own
businesses contribute to the development of local communities, creating new jobs and
at the same time marking their cultural activity (Halkias et al. 2011).
The adopted perspective draws attention to many similarities between the situation
of women on the labour market and the situation of immigrants. Women, like immi
grants, often face discrimination that often results in lower wages or overall difficulties
in finding a job (Apitzsch & Kantos 2008). Moreover, as the intersectional perspective
shows (Crenshaw 1989; Makkonen 2002, pp. 10-11), the simultaneous belonging to
these two social categories defined by gender and nationality can lead to increased
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discrimination in the labour market. Even though women are still in the minority
when it comes to being self-employed, studies have shown that being a woman and an
immigrant at the same time increases the likelihood of self-employment (Dustmann
& Fabbri 2005). What is more, the number of self-employed migrant women is grow
ing much faster than the number of self-employed migrant men (Light & Gold 2000).
The situation of Polish women working in the British labour market does not differ
significantly from the occupational situation of other economic migrants. As the Office
for National Statistics (ONS) (Census 2011) research shows, 84% of Polish men and
72% of Polish women in England and Wales are professionally active, i.e. they work
full-time or part-time, or are self-employed. Polish migrants work mainly in industry,
agriculture, hospitality and gastronomy (Census 2011). Despite their good education,
Polish women usually hold low-paid, unskilled or semi-qualified positions. Moreover,
their employment conditions do not improve over time: they still receive rates not
higher than the minimum wage, they work longer and are unlikely to get promoted
(Ruhs 2006). On the other hand, women have a different approach to migration than
men. They are more determined and make better use of the opportunities that living
abroad may offer. Migration experience helps women radically change their employ
ment trajectory, and migration itself becomes a career step that is no longer associated
with either their position or their family status. While men present a more conformist
approach and submit to institutional conditions, women exhibit a higher level of in
novation in the use of their opportunities for professional development and respond
quickly to changing conditions (Grabowska-Lusińska, Jaźwińska-Motylska 2013).

Professional success –
objective and subjective dimensions of the phenomenon
Achieving success is quite high in the hierarchy of values i n modern society. Success is
something of high standing, something that we have reverence for, something that we
feel the need to pursue (Szczepański 1972, p. 97). This type of approach is characteristic
of individualistic Western culture, especially American culture, where the myth of a “selfmade man” imposes on the individual a specific vision of their own life as a task to be
carried out or a project to be implemented (Grzeszczyk 2003, p. 159). Not everyone,
however, assimilates this type of values and consciously refuses to participate in the
so-called “rat race”, which begins to be perceived as something imposed from above,
something that is stressful and incompatible with private or family life. As research
shows, it is particularly evident in the case of younger generations for whom work
constitutes the realisation of passions and interests and enables further development
and maintenance of work-life balance (Zagórowska 2012; Smolbik-Jęczmień 2013).
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However, this type of attitude is nothing new to Poles. As shown by the CBOS (Centre
for Public Research) (2013, p. 5), values such as wealth and prosperity (indicated as
the most important in life by only 5% of respondents) have for a few years occupied
a very low position in the hierarchy of values as compared to, for example, family hap
piness, which is mentioned as an important value by as many as 82% of respondents.
Interestingly, despite the fact that money is perceived as necessary for a happy life by
almost half of the respondents (46%) (CBOS, 2006, p. 2), as many as 47% of respondents
disagree with the statement that wealthy people enjoy respect and deference (CBOS
2019, p. 8). Therefore, the question arises about a definition of success that could be
seen as an alternative to its colloquial meaning.
As Kazimierz Krzysztofek and Marek Szczepański write, success can be defined as
“a dream of such behavior, which brings not so much a change of status as internal
satisfaction with your own accomplishments” (Krzysztofek & Szczepański 2005, p. 44).
In this approach, success is a chance to express yourself, maximise your own abilities,
as well as gain personal freedom and independence. It is worth mentioning that success
can be considered on many different levels: a general one – as a success in life, and on
a number of levels related to various spheres of life, e.g. professional, family, social, etc.
The feature connecting all these levels is a general perception of success as a positive
ending of an undertaking, achieving a goal, making dreams come true. It is undoubtedly
an emotionally positive situation. The construct of professional success is a detailed set
of objectives (a promotion, a pay rise, the power of an individual in an organisation)
and subjective elements, where the measure of professional success depends on the
individual view of one’s own career shaped by the factors that are important only to
them. The literature on the subject often combines these two perspectives emphasis
ing the relativistic approach, according to which the objective dimension of success
influences its subjective dimension (Judge et al. 1995; Ng et al. 2005; Nicholson and
De Waal-Andrews 2005), a subjective and an objective dimension of the professional
successes are interrelated (Arthur et al. 2005; Hall 2002; Hall & Chandler 2005) or
accepting a perspective that the subjective dimension of success is more important
than the objective one (Boehm & Lyubomirsky 2008; Hall 2002). The last perspective
highlights the fact that success consists of a series of experiences that can be understood
differently by different individuals with different personalities, abilities or aspirations
(Savickas 2013). In this sense, success, or rather a sense of success, can be predicated
mainly on the basis of the individual’s account of their subjective understanding of
career. This type of approach has been adopted in this article.
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Professional success in a gender perspective
The disparity between women and men in the context of a professional career and their
chances of achieving professional success have been confirmed by numerous studies
and statistics (see Mandal 2004; Lisowska & Sawicka 2009; Bombiak 2016). According
to the Central Statistical Office (CSO) data, women are less active professionally – the
employment rate of women has been falling for several years and currently amounts
to 46.1%, while the percentage of professionally active men is 62.6%. Women are
also more often exposed to unemployment than men (CSO 2019, p. 104) and have
more limited access to the labour market and many professions. The most frequently
mentioned barriers are horizontal segregation (the so-called sticky floor), i.e. limiting
women’s professional activity to several selected professions (e.g. in trade, services,
health care or education) usually associated with lower remuneration, prestige, power
and educationand vertical segregation (the so-called glass ceiling) caused by invisible
(i.e. not resulting from formal reasons) restrictions related to promotion and taking
managerial positions in economic, political and social life by women (Budrowska 2004;
Gawrycka et al. 2007, pp. 29-30). Inequalities in the treatment of women on the labour
market are also evident in their wages. Although women are better educated, they still
earn less than men. According to the data from the European Commission, the average
gender pay gap in the European Union is 16.3% (Jourová 2019, p. 1).
One of the reasons why women have greater difficulties than men in finding a job
and achieving professional success is because they are still perceived as less “attractive”
employees due to their traditional social roles (Titkow 2003). The excessive burden of
women at home (working full-time both at work and at home) makes it difficult to
compete with men on the labor market, and their professional activity is inseparably
analysed in terms of family life (Cewińska 2001, p. 33). From this point of view, for many
women, setting up their own business is an alternative career model that allows them
to strengthen their economic position while maintaining their caring responsibilities.
On the other hand, as research shows, self-employed people quite clearly duplicate
traditional gender norms (Hagqvist et al. 2018). Many companies run by women re
flect feminised work patterns, such as part-time work or working from home, which
in turn strengthens the perception of women as mothers and carers in the first place
and undermines their credibility as entrepreneurs (Braches & Elliott 2016).
Equally important in women’s careers are mental barriers, such as lack of self-con
fidence, lack of confidence in their skills and abilities, or stereotypical opinions about
them (Budrowska 2004). Women often give up and accept the standards created by men
related to the assessment of their behaviour and professional activity. For example, there
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is a widespread belief that a woman’s success in the professional sphere is predestined
by traits usually associated with a typically male personality profile, such as: determi
nation, aggressiveness, rationality, the pursuit of success or an emotionless assessment
of the situation. Whereas, typically feminine traits such as empathy, sensitivity, caring
and gentleness are treated rather as barriers to success. Female stereotypes influence
men’s attitudes towards women, women’s opinions about themselves, as well as their
professional choices and other aspects of their lives (Desperak 2001). Women also suf
fer more often than men from the “impostor syndrome/phenomenon” (Clance & Imes
1978), i.e. they cannot accept their own achievements, and they usually attribute their
success to external factors, which include luck, good fortune, contacts or being in the
right place at the right time. This type of thinking often leads to excessive perfectionism,
which often triggers destructive behaviour and, as a result, destroys their careers. All
the phenomena described above contribute to the problem of discrimination against
women in the labour market and have a direct impact on both their worse economic
situation and their subjective perception of professional success.

Methodological note
The article is based on the results of qualitative research (individual in-depth interviews)
conducted by the author among Polish migrants in 2016 in the United Kingdom. The
main motivation to conduct the research was the desire to broaden the knowledge
about the scale and form of self-employment and to outline the basic differences in the
situation of self-employed men and women. One of the detailed threads of the analysis
was the respondents’ subjective view on their own professional success.
The study involved 27 self-employed women who were recruited using purposive
sampling. The invitation to participate in the research was posted on websites and in
various groups on social networks aimed at Polish immigrants living in the United
Kingdom. The invitation was also sent directly to self-employed women, whose contact
details were found on the aforementioned portals in the classified ads section or on the
websites of their companies. In a few cases, the invitation to participate in the study was
passed on through the recommendation of a person interviewed earlier (the snowball
method) or by third parties (informants). The recruitment process was conducted until
the theoretical saturation of the sample was reached (Charmaz 2009, p. 141; Guest et
al. 2006, p. 65), i.e. a point where new data no longer significantly enriched the existing
theoretical content of the phenomenon reconstruction.
Interviews were carried out either directly at the respondent’s place of work, respond
ent’s place of residence or in a public place (e.g. cafes), or indirectly – using instant
messengers (Skype). The way the interviews were conducted was most often dictated
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by practical reasons. Some of the respondents lived in remote places – instant messag
ing allowed the researcher to reach them without incurring additional financial costs
and spending time on travel. Some respondents also preferred this form of contact
because of the greater flexibility in choosing the date, which was of great importance
to them and to the business they run. Participation in the study was voluntary and the
transcribed data was analysed and anonymised. The respondents were informed that
their answers would be used only for scientific purposes and would never be published
in full or in a way that could identify the participants. The detailed interview questions
concerned, among others, where they get basic information about running a business,
whether they use formal and/or informal support, and if so, from what source, how
they present the reaction of people from their own environment to the fact that they
started their own business, or derive satisfaction from their work and whether selfemployment facilitates combining professional activity with family life. An important
thread was also their approach to professional success – how they define success, what
is, according to them, needed to achieve such success and whether they have already
achieved it. The following work analyses in detail the last thread.
Most of the surveyed women were economic migrants who came to the United
Kingdom after 2004. Only one of the respondents lived in the UK before 2004. They
conducted various types of business activities, including accounting, consulting, cos
metology, childcare, language teaching, translations, psychotherapy, cleaning services,
and artistic cake baking. They were single, married or in informal relationships, with or
without children. They lived in towns of all sizes – from London to small towns in the
north of England. The detailed characteristics of the respondents are presented in table 1.

Defining success by self-employed Polish women – research results
Professional success was perceived by the surveyed Polish women in many different
ways. However, three main threads dominated the interviews: success perceived in
terms of financial success, success as job satisfaction, and success as a balance be
tween work and family or private life. Other threads compared success to continuous
development, living in harmony with other people, and a job well done. Some of the
respondents also pointed to hard work, lack of stress and helping others. There were
also voices that success is an individual matter, because everyone can understand this
concept differently. Interestingly, quite a visible thread was the lack of a link between
the success and the amount of money earned by some respondents. Considering the
above observations, the definitions of success that appeared in the statements of self
‑employed Polish women can be placed on two main axes: success perceived in material
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Table 1. The characteristics of the respondents
No. Pseudonym
1

Anna

2
3

Aneta
Agnieszka

4

Zuzanna

5
6

Agata
Alicja

7
8

Basia
Ela

9

Gabriela

Length of
their business Age Education
activity
beauty studio
3
38 post-se
condary
language teaching
8
36 higher
photography
5
32 post-se
condary
language teaching
2
34 secondary
Type
of business

2

good

married
single

2
1

fluent
fluent

informal
relationship
married
married

0

fluent

1
1

fluent
fluent

married
informal
relationship
informal
relationship
single
married

0
0

fluent
fluent

0

fluent

n.d.
0

basic
good

married

1

basic

married
informal
relationship
n.d.

1
1

fluent
fluent

2

fluent

1
1
0
2

very
good
fluent
fluent
fluent

0

average

2
2

average
good

1
2

fluent
fluent

n.d.

good

0

good

2

good

32
35

higher
secondary

1
5

48
29

secondary
higher

4

33

higher

10 Dominika
11 Joanna

translation
services
fashion design
beauty studio

3
8

37
45

12 Kasia

nail stylist

3

26

13 Kinga
14 Magda

psychotherapy
massage services

2
3 months

32
30

secondary
post-se
condary
post-se
condary
higher
higher

15 Karolina

n.d.

31

secondary

16 Kamila

renovation and
construction
services, property
management,
interior design

5

36

higher

17 Marianna
18 Marta
19 Monika

psychotherapy
coaching
accounting

0,5
a few years
5-6

35
33
31

higher
higher
higher

20 Natalia

nail stylist

1,5

31

higher

21 Teresa
22 Julia

bd
0,5

42
33

higher
higher

8
10

38
39

higher
higher

married
divorced

13

66

1

32

post-se
condary
higher

n.d.

26 Wiola

artistic cakes
organisation of
parties, multisen
sory therapy
cleaning services
translation
services
physiotherapy,
dietetics services
fitness instructor

informal
relationship
married
single
informal
relationship
informal
relationship
married
married

27 Justyna

photography

4

42

secondary

25 Małgorzata

Source: own study.

Children English

married

0,5
1

23 Dorota
24 Renata

arts and crafts
childminding
services
artistic cakes
language teaching

Marital
status

informal
relationship
informal
relationship
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and non-material terms and success perceived in individual terms and success related
to the external environment. The scheme along with definitions is presented in table 2.
At this point, it is worth emphasizing that the clients of the surveyed women were
primarily their compatriots. The reason behind it was, as the respondents themselves
pointed out, directing their services mainly towards Poles living in the UK, and less often
towards the British. It was dictated, among others, by uncertainty in contacts with the
non-Polish community resulting from a sense of cultural diversity and/or from a poor
command of English. This feeling was the strongest in the group of women who defined
their language skills at an intermediate level or performed services requiring prolonged
direct contact with clients, e.g. in the field of cosmetology. One of the women who
was active in this field explicitly mentioned different expectations for care treatments.
Table 2. Typology of success definitions

material
success
non-material
success

individual success
FINANCIAL SUCCESS
financial freedom, high income, good
earnings
INTERNAL SATISFACTION
satisfaction, pleasure, sense of ac
complishment, lack of stress, lack of
pressure, more time for themselves,
self-development

external environment
HIGH COMPETITIVENESS
winning with competition, growing
numbers of clients
BALANCE
family happiness, time for family,
balance between work and family life,
helping others

Source: own study.

The first type of definition of professional success – financial success, relates to
material success from the perspective of the working individual. Self-employed Polish
women quite clearly indicated that the main aim of any professional work, even when
done with passion, is primarily to ensure material existence. This type of approach was
evident in the following statements:
Professional success means doing what you like and earning enough money to live peacefully.
(Karolina, 31, renovation and construction services, property management)
Of course, finance is also a part of success, because a person does not work only to earn, but
to be able to exist, to live normally, so let’s not lie to ourselves here. (Alicja, 35, a child minder)
I can define professional success as a situation when my business will start to bring such income
that it will allow me to make some savings and enter into further investments, to employ people,
and to gain financial freedom. (Gabriela, 33, a translator)

However, it should be emphasised that some of the respondents objected to equat
ing success with material success. This type of attitude can be explained by stereotypes
functioning in the social space, which attributes to women primarily altruistic and
caring features and deprive them of the attitude towards material gain. This kind of
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understanding of success can also mean shifting the focus from material values to
post-material values, i.e. freedom, self-realisation or success orientation, which are
dominant in developed countries (Inglehart 1997). This approach is best illustrated
by the following quotes:
For me, success is not money, for me success is satisfaction with what you do and waking up
every morning... and I gladly go to my computer and edit photos. I have a great satisfaction from
everything I do and it is the most important for me. (Agnieszka, 32, a photographer)
It’s not about titles, it’s not about money specifically, but it’s about the fact that you learn
something all the time and that this work provides you with it. (Zuzanna, 32, an English teacher)

Some respondents also represented a more balanced approach:
Money is not important, how you feel is important. Okay, you should earn enough to support
you. (Wiola, 32, a fitness instructor)

The most frequent thread in the statements of self-employed Polish women was
equating success with job satisfaction. This is hardly surprising, given the fact that
their main motivation for undertaking self-employment was the desire to develop, the
need for independence or self-sufficiency (Sadurska-Duffy 2017). In this approach,
self-employment was a direct path to success. They interpreted their own professional
situation from the perspective of the decisions they had already made or were about
to make, which were to bring them personal satisfaction, happiness or pleasure. This
attitude is exemplified by the following statements:
I think that professional success is a sense of accomplishment, the feeling that you are in the
right place, that you do something that gives you pleasure, something that is your passion. That’s
how I would describe success – not in material terms, but more in emotional and personal terms.
(Kinga, 32, a psychotherapist)
I think that professional success is a kind of success, when we do what we like, we feel fulfilled
by it. [...] That we walk with a smile on our face. We are glad that we have achieved it, that it is
growing. We enjoy every little thing. (Magda, 30, a masseuse)
Professional success is 100% satisfaction, because if someone succeeds and it does not bring them
joy or satisfaction, then it is not a success, it is torment. Success is what I have achieved for myself,
because I have always dreamed of such a profession, I have always wanted to work like this and
have been working for years, so it is my success and my fulfilled dreams. (Renata, 39, a translator)

Another type of definition goes beyond the individual sphere and takes into ac
count the way self-employed women interpret their professional success in the context
of their relations with the external environment. The environment can be understood
as both the people closest to them (partner, children or friends) and their clients. In
the case of material orientation, definitions referring to the second category appeared
much more frequently:
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For me, professional success means, first and foremost, that I have satisfied clients and that the
number of clients is growing. (Aneta, 36, an English teacher)
I can say I have achieved success when I am recommended by parents to other parents. (Alicja,
35, a child minder)
Professional success is when someone stands out from the competition because they are good
at what they do. (Monika, 31, an accountant)

The last type of definition also focuses on relations with the environment, but em
phasises their immaterial dimension. The most frequently cited threads concern the
balance between private and professional life, devoting more time to family, partners
or children, or helping others in general, or living in harmony with others:
At the moment, my professional success means that I have time for my child. (Kamila, 36, an
interior designer)
Thanks to the work I do, I have a lot of time for myself and I don’t have to spend six hours
working. If I want, I can go out with my children, I can go with the dog for a walk for two hours.
(Aneta, 36, an English teacher)
Professional success is a compromise between the satisfaction that you gain on private grounds
and in your business and that in all this there is a balance, it means you can combine it. One
thing does not happen at the expense of the other, that this machine works and that it all runs so
smoothly, harmoniously, and for me it means that I have time for my child, for my family, I have
time to rest, that I have time for pleasure and my other passions. (Marianna, 35, a psychotherapist)
It means balance between family and professional life. (Agata, 32, arts and crafts)
Living in harmony with other people. (Ewa, 38, a beautician)

It is also worth emphasising that many of the statements indicated that the surveyed
women may have already considered the question of what success is and defined it in
relation to the experiences of others. It was most clearly seen in the case of emphasis
ing relativism in the meaning of this concept, both in various industries and at various
stages in human life:
I think that in various industries it [the definition of success] would be different. (Alicja, 35,
a child minder)
Different people look at it differently. (Basia, 48, a cake artist)
It depends on the person. I think if you asked me this question right after graduation, profes
sional success would mean working for Norman Foster. (Kamila, 36, an interior designer)

The last quote proves that the definition of success often changes throughout one’s
career. Some respondents did not yet know how they would define success because
they were only at the beginning of their careers:
I don’t know how I would define it yet. Maybe I will never achieve it, because when I accomplish
something, I always think that it is not enough and I need more, so I am always hungry for more.
(Ela, 29, an English teacher)
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Conclusion
The analysis of the research material has shown that the subjective understanding of
professional success of the surveyed self-employed Polish women working in the UK
is a very complex phenomenon. Running their own company is a chance for them to
gain financial independence and self-sufficiency, as well as job satisfaction. A profes
sional success is also an opportunity to combine work and childcare, which is one
of the main characteristics of the modern role of a woman, who combines work and
family life and as such defines her professional achievements as success. In this ap
proach, professional success penetrates to other domains of an individual’s life, such
as a position in a peer group, or reconciliation of work with household chores. In the
career trajectory, the sense of satisfaction, contentment and self-fulfillment in profes
sional work, as well as the sense of success in the professional field seem to mutually
strengthen and determine each other.
Due to the qualitative nature of the research and the small number of respondents,
it is difficult to point to any statistical relationships between women’s status traits and
their understanding of success. It is worth noting, however, that the definition of success
evolves under the influence of migration experiences. Women who have more frequent
contact with the host society, know English very well, are well-educated or have a British
citizen as a partner, seem to be more confident in their professional success – no matter
in which dimension they describe their success. They can be categorised as successful
immigrants, i.e. well-integrated in the receiving society.
The way women understand success can also affect their professional activity. It
can be assumed that women who more often mentioned financial success are more
oriented towards meeting material needs in the first place. These are women who,
contrary to appearances, are not at the beginning of their careers, but rather those who
have been running a business for some time and see that it is starting to bring them
more and more profits, often after having worked extremely hard and having made
a lot of sacrifices in the past. This way they show themselves and others that it was
worth it. In turn, women who are at the beginning of their business career or people
who have previously worked in lower positions often pointed to factors related to, for
example, their own satisfaction, happiness or balance between work and family life. At
this point, the following interpretation can be suggested – women who emphasise the
importance of non-material factors in professional success, can opt for a “safeguard”
attitude (i.e. I have not achieved a great financial success, but at least I am happy) or do
not want to be perceived in terms of being “not feminine enough” because they break
the stereotype of a woman as someone who is assigned to the private and family sphere
rather than to the world of big business.
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Women who are just beginning their adventure with self-employment have more
often pointed to the importance of social and cultural capital brought from the coun
try and the importance of informal networks of ethnic contacts and the maintenance
of transnational ties with their home country. According to the theory of capital of
Pierre Bourdieu (1986), the size of individual cultural resources of the interviewees
(formal and informal education, competences, skills) and social resources (location in
the network of relationships and social structure) determine their position and social
mobility, and hence their prospects for professional success.
It should also be emphasised that the interviewed women are in a particular situ
ation. As immigrants, they hoped that they would achieve success in a country that
was, on the one hand, foreign to them, and where professional development due to
their immigrant status was exposed to difficulties and obstacles, but, on the other hand,
as they often emphasised in their statements, created more favourable conditions for
establishing and running a business. From the quoted statements emerges the image
of a woman who renegotiates her role in the social division of labour while shaping
her own model of a professionally active and successful woman.
The research results may open new perspectives in further research on migration and
the professional situation of migrant women, encouraging comparative studies of various
self-employed groups: according to gender, nationality, education or the length of stay.
An interesting research idea would also be to return to the same respondents in a few
years to re-describe their view of professional success and verify their business plans.

References
Apitzsch U., Kontos M. (2008), Self-employment activities of women and minorities, VS Verlag,
Wiesbaden.
Arthur M.B., Khapova S.N., Wilderom C.P.M. (2005), Career success in a boundaryless career
world, “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 26, pp. 177-202.
Bańka A. (2005), Motywacja osiągnięć: podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru
motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, Instytut Rozwoju Kariery, Warszawa.
Boehm J.K., Lyubomirsky S. (2008), Does happiness promote career success?, “Journal of Career
Assessment”, Vol. 16, pp. 101-116.
Bombiak E. (2016), Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość?, “Marketing
i Rynek”, Vol. 7, pp. 53-71.
Bonacich E. (1973), A theory of middleman minorities, “American Sociological Review”, Vol. 38(5),
pp. 583-594.
Braches B., Elliott C. (2016), Articulating the entrepreneurship career: A study of German women
entrepreneurs, “International Small Business Journal”, Vol. 35, pp. 535-57.
Budrowska B. (2004), Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem „szkla
nego sufitu”, in: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?,
Raport Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, pp. 70-93.

354

Ewa Florian

CBOS (2006), Co jest w życiu najważniejsze?, Komunikat z badań BS/77/2006, Warszawa.
CBOS (2013), Wartości i normy, Komunikat z badań, BS/111/2013, Warszawa.
CBOS (2019), Społeczne postrzeganie bogactwa i ludzi bogatych, Komunikat z badań BS/105/2019,
Warszawa.
Census for England and Wales (2011), https://www.ons.gov.uk/census/2011census [3.03.2020].
Cewińska J. (2001), Kobiety w zarządzaniu, Absolwent, Łódź.
Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej,
trans. B. Komorowska, PWN, Warszawa.
Clance P.R., Imes S.A. (1978), The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics
and Therapeutic Intervention, “Psychotherapy: Theory, Research & Practice”, Vol. 15(3),
pp. 241-247.
Clark K., Drinkwater S. (2000), Pushed Out or Pulled In? Ethnic Minority Self-Employment in
England and Wales, “Labour Economics”, Vol. 7, pp. 603-628.
Crenshaw K. (1989), Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique
of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, “University of Chicago
Legal Forum”, pp. 139-168.
Desperak I. (2001), Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy, “Acta
Universitatis Lodziensis Folia Sociologika”, Vol. 29, pp. 7-70.
Dustmann C., Fabbri F. (2005), Immigrants in the British Labour Market, “Fiscal Studies”,
Vol. 26(4), pp. 423-470.
Gawrycka I., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku
pracy, CeDeWu, Warszawa.
Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska-Motylska E. (2013), Znaczenie migracji w życiu zawodowym
kobiet i mężczyzn, „Kultura i Społeczeństwo”, Vol. 3, pp. 85-108.
Grzeszczyk E. (2003), Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa.
Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006), How Many Interviews Are Enough? An Experiment with
Data Saturation and Variability, “Field Methods”, Vol. 18(1), pp. 59-82.
GUS (2019), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2018, Warszawa.
Halkias D., Thurman P., Harkiolakis N., Caracatsanis S. (2011), Female Immigrant Entrepreneurs,
Gower Press, Epping.
Hall D.T. (2002), Careers in and out of organizations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Hall D.T., Chandler D.E. (2005), Psychological success: When the career is a calling, “Journal of
Organizational Behaviour”, Vol. 26, pp. 155-176.
Hagqvist E., Toivanen S., Bernhard-Oettel C. (2018), Balancing Work and Life When Self-Employed:
The Role of Business Characteristics, Time Demands, and Gender Contexts, “Social Sciences”,
MDPI, Open Access Journal, Vol. 7(8), pp. 1-20.
Inglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political
Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
Jourová V. (2019), Equal Pay? Time to close the gap! European Commission, PDF, https://
ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/
gender-pay-gap-situation-eu_en [5.01.2020].
Judge T.A., Cable D.M., Boudreau J.W., Bretz R.D. (1995), An empirical investigation of the pre
dictors of executive career success, “Personnel Psychology”, Vol. 48, pp. 485-519.
Kangasniemi M., Kauhanen A. (2013), Performance-related pay and gender wage differences,
“Applied Economics”, Taylor & Francis Journals, Vol. 45(36), pp. 5131-5143.

Polish women employed in the United Kingdom and their understanding of professional success

355

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do
informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk
politycznych i ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Light I., Gold S. (2000), Ethnic Economies, Academic Press, San Diego.
Lisowska E., Sawicka J. (2009), Kobiety i gospodarka, in: Raport: Kobiety dla Polski. Polska dla
kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Kongres Kobiet Polskich, Fundacja Feminoteka,
Warszawa, pp. 7-23.
Mandal E. (2004), Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier za
wodowych i funkcjonowania na rynku pracy, in: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce:
czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Banku Światowego, Biuro Banku Światowego
w Polsce, Warszawa.
Makkonen T. (2002), Multiple, Compound and Intersectional Discrimination. Bringing the
Experiences of the Most Marginalized to the Fore, Ministry for Foreign Affairs of Finland/
Åbo Academy Institute for Human Rights, Report 11/02.
Miś A. (2006), Kształtowanie karier w organizacji, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie
kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczynski (ed.), PWN, Warszawa.
Ng T.W.H., Eby L.T., Sorensen K.L., Feldman D.C. (2005), Predictors of objective and subjective
career success. A meta-analysis, “Personnel Psychology”, Vol. 58, pp. 367-408.
Nicholson N., De Waal-Andrews W. (2005), Playing to win: Biological imperatives, selfregulation,
and trade-offs in the game of career success, “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 26,
pp. 137-154.
Okólski M., Salt J. (2014), Polish Emigration to the UK after 2004: Why did so many come?, “MTU
Discussion Paper”, http://www.geog.ucl.ac.uk/research/transnational-spaces/migrationresearch-unit/discussion-papers/MOJS%20revise%20041114_accept.pdf [29.10.2015].
Ruhs M. (2006), Greasing the Wheel on the flexible labour market: East European labour immigra
tion in the UK, Working Paper no. 38, Centre on Migration, Policy and Society, University
of Oxford, Oxford.
Sadurska-Duffy E. (2017), Samozatrudnienie jako strategia aktywności zawodowej kobiet – Polki
na brytyjskim rynku pracy, “Studia Humanistyczne AGH”, Vol. 16(1), pp. 39-52.
Savickas M.L. (2013), Career Construction Theory and Practice, in: Career development and
counselling: putting theory and research to work, S.D. Brown, R.W. Lent (eds), John Wiley
and Sons Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 147-183.
Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli gene
racji X i Y – podobieństwa i różnice, “Nauki o Zarządzaniu”, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Vol. 1(14), pp. 89-97.
Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
Titkow A. (2003), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia kariery kobiet, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa.
Zagórowska A. (2012), Konflikt generacyjny wokół pracy, in: Perspektywy młodzieży. Młodzież
w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy,
Politechnika Opolska, Opole.

Dyskursy Młodych Andragogów / Adult Education Discourses • 21/2020
CC BY 4.0 • ISSN 2084-2740 • doi.org/10.34768/dma.vi21.496 • s. 357-364
Joanna Wyleżałek*

KARIERY NAUKOWE KOBIET
W PERSPEKTYWIE SYSTEMOWEJ
FEMALE ACADEMIC CAREERS IN THE SYSTEM PERSPECTIVE
ABSTRACT: The XX and XXI social sciences discourse on social roles of women significantly inspired
some change in female access to achieving socially valued goals. Despite being more and more dynamic
that change did not result in a level playing field for women to develop professionally. This fact can
be illustrated through diversified academic careers of women and men. Statistics (GUS 2019) show
that more women receive higher education and postgraduate degrees. However, in terms of a further
career, like post-doctoral degrees and professorship, there are significant disproportions between men
and women. Women less often than men occupy important university positions or have their salaries
grow in the same way. The author assumes that diversified dynamics of academic and professional
promotions of men and women in the higher education system emerges from the specific strategies
that are selected by the organisational actors. This issue is presented in the paper from the systemic
point of view as well as the organisational games perspective or in other words the theory of the
strategic actor by the French scholars Michel Crozier and Erhard Friedberg.
KEYWORDS: female academic careers, professional promotion, organisational games.
ABSTRAKT: W artykule zaprezentowano odmienną dynamikę karier naukowych kobiet i mężczyzn,
zwracając uwagę, że liczba awansów naukowych i zawodowych kobiet maleje wraz ze wzrostem statusu
naukowego i usytuowaniem na wysokich szczeblach hierarchii uniwersyteckiej. Uznając, że w syste
mie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie szczególne, ponieważ są
niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania wielu prestiżowych funkcji związanych
z władzą organizacyjną oraz szybkim wzrostem wynagrodzeń, autorka artykułu założyła istnienie
strategicznych działań warunkujących te ograniczenia. W artykule zagadnienia odmiennej dynamiki
karier naukowych kobiet i mężczyzn przedstawiono w perspektywie systemowej, odwołując się do
teorii gier organizacyjnych lub inaczej teorii strategicznego aktora sformułowanej przez francuskich
badaczy Michela Croziera i Erharda Friedberga.
SŁOWA KLUCZOWE: kariery naukowe kobiet, system, gra organizacyjna, władza.

Obecny w naukach społecznych w wieku XX i XXI dyskurs o społecznych rolach kobiet
istotnie przyczynił się do zmian w zakresie dostępu przez kobiety do cenionych spo
łecznie celów. Zmiany te, chociaż coraz bardziej dynamiczne, nie doprowadziły jednak
do wyrównania szans w zakresie awansów zawodowych kobiet, czego przykładem jest
zróżnicowana dynamika karier naukowych kobiet i mężczyzn. Aktywność związana ze
zdobywaniem wykształcenia jest tymczasem szczególnie istotna z perspektywy awansu
społecznego, ponieważ związana jest, poprzez instrumentalną wartość wykształcenia,
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z dobrami najsilniej generującymi nierówności społeczne, czyli z władzą i dobrami
materialnymi.
W systemie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie
szczególne, ponieważ są niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania
wielu prestiżowych funkcji związanych z władzą organizacyjną. Władza związana jest
natomiast z definiowaniem norm społecznych i oczekiwań, co zwrotnie umacnia pozycję
określonych grup statusowych. Silnie instrumentalny charakter wykształcenia w obrębie
systemu szkolnictwa wyższego wynika również z systemu wynagradzania pracowników
badawczo-dydaktycznych posiadających określone stopnie i tytuły naukowe oraz, co
z tym pośrednio związane, zajmujących określone stanowiska.
Jak wynika z danych statystycznych (GUS 2019), coraz więcej kobiet studiuje
i zdobywa doktoraty, jednak w zakresie uzyskiwania habilitacji i tytułów profesorskich
nadal można zaobserwować duże dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami,
co zmniejsza udział kobiet w sprawowaniu istotnych funkcji uniwersyteckich oraz
w możliwości szybkiego wzrostu wynagrodzeń.
Autorka artykułu zakłada, że zróżnicowana dynamika awansów naukowych i za
wodowych kobiet i mężczyzn w ramach systemu szkolnictwa wyższego może stanowić
rezultat strategii przyjmowanych przez aktorów organizacyjnych. W artykule zagad
nienie powyższe przedstawiono w perspektywie systemowej, odwołując się do teorii
gier organizacyjnych lub inaczej teorii strategicznego aktora sformułowanej przez
francuskich badaczy Michela Croziera i Erharda Friedberga (1982).

Kobiety w systemie szkolnictwa wyższego – statystyki i komentarze
W ostatnich dziesięcioleciach w kręgu kultury europejskiej występują znaczne zmiany
w zakresie partycypacji kobiet w życiu społecznym, które chociaż zróżnicowane uwa
runkowaniami społeczno-politycznymi stały się w całej Europie jednym z bardziej
postępowych elementów rozwoju kulturowego. Niemniej nadal obserwuje się mniejszą
dynamikę karier naukowych kobiet zarówno związanych ze zdobyciem tytułu czy stopnia
naukowego, jak i awansem zawodowym w środowisku akademickim.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy kobieta została w Polsce rektorem dopiero w latach
80. XX wieku. Była nią prof. Maria Joanna Radomska, która w latach 1981-1987 kiero
wała Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Młodożeniec i Knapińska
2013). Istotne jest, że dopiero w XX wieku większość uniwersytetów zaczęła przyjmować
kobiety do grona studentów. W 1910 roku w Oksfordzie i Cambridge studiowało prawie
tysiąc kobiet, jednak potrzebowały one pozwolenia na uczestnictwo w wykładach i nie
mogły uzyskiwać stopni naukowych. W Polsce, po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, kobiety mogły studiować na wszystkich uniwersytetach, ale trudno im było
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wstąpić na wyższe szczeble drabiny akademickiej (Perkowska 1996). Po wojnie rosła
liczba kobiet doktorów, ale przyrost wśród wyższych stopni i tytułów nie następował.
Udział kobiet w awansach naukowych, które odzwierciedlają dane GUS-u, stanowi
istotny argument do refleksji na ten temat. GUS podaje, że w roku 2017/2018 uczestnicy
studiów doktoranckich to 45,1% mężczyzn i 54,9% kobiet. Stopień doktora habilito
wanego w 2017 roku uzyskało znacznie mniej kobiet niż mężczyzn – 922 mężczyzn
i 753 kobiety. Hipotetycznie można zakładać (nie prowadzono badań na ten temat),
że w czasie studiów doktoranckich kobiety decydują się na rodzicielstwo, a proces
wychowania potomstwa w pewnej mierze może wyjaśniać spadek liczby habilitacji
wśród kobiet. Jednak znaczna dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami w od
niesieniu do uzyskiwania tytułu profesorskiego nie daje się wytłumaczyć powyższymi
uwarunkowaniami. W 2012 roku udział kobiet w ogólnej liczbie nadanych tytułów
profesorskich wyniósł 27,5%, w 2013 roku – 29,8%, w 2014 roku – 34,3%, w 2015 roku –
28,3%, w 2016 roku – 33,3%, w 2017 roku również 33,21 (por. Nowak, Wyleżałek 2019).
Dane powyższe wskazują na znacznie mniejszy udział kobiet w awansach profesor
skich w stosunku do mężczyzn oraz na wzrost dysproporcji w tym zakresie, w stosunku
do awansu naukowego wynikającego z uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Uwzględniając średni wiek, w którym kobiety decydują się na urodzenie i wychowywa
nie dzieci, oraz średni wiek osiągania awansów naukowych, oczywiste jest, że źródłem
spadku udziału kobiet w awansach profesorskich nie są decyzje o macierzyństwie
i wychowaniu potomstwa.
Podobnie kształtuje się relacja w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w szkołach wyż
szych na poszczególnych stanowiskach. Największa dysproporcja w zatrudnieniu kobiet
i mężczyzn występuje na stanowiskach profesorskich (tabela 1).
Bez wątpienia indywidualne uzdolnienia niezależne od płci decydują o dynami
ce kariery naukowej, jednak przedstawione powyżej dane statystyczne skłaniają do
przyjęcia założenia, że w systemie szkolnictwa wyższego istnieć mogą mechanizmy
blokujące kariery naukowe kobiet. Jednym z mechanizmów, na który należy zwrócić
uwagę, jest zjawisko szklanego sufitu powodujące, że w szkołach wyższych stanowiska
profesorskie zajmują nadal przede wszystkim mężczyźni. Ze stanowiskami profesorskimi
jest natomiast związana możliwość pełnienia wielu istotnych funkcji, które związa
ne są z wysokim prestiżem i znacznie wyższymi zarobkami. Bogusława Budrowska
w swoim artykule o powyższym problemie pisze: „W tak sfeminizowanej branży jak
edukacja w strukturze zatrudnienia można zaobserwować wyrazistą formę piramidy:
u jej podstawy, na najniższych szczeblach jest wiele kobiet. Na szczycie piramidy, na
1
Tytuły profesorskie otrzymało: w 2012 r. 535 mężczyzn i 202 kobiety, w 2013 r. 451 mężczyzn
i 190 kobiet, w 2014 r. 644 mężczyzn i 336 kobiet, w 2015 r. 477 mężczyzn i 188 kobiet, w 2016 r.
265 mężczyzn i 132 kobiety, w 2017 r. 197 mężczyzn i 98 kobiet (GUS 2019).
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Tabela 1. Z
 atrudnienie kobiet w Polsce w szkołach wyższych na poszczególnych stanowiskach
w latach 2015-2018 (liczby nominalne/procenty)
Nauczyciele
akademiccy
Asystenci
Adiunkci
Profesorowie

2015
ogółem kobiety
12 023
6392
40 459
19 058
23 178
6257

2016
ogółem kobiety
12 329
6608
39 967
18 939
23 197
6454

2017
ogółem kobiety
12 951
6889
39 174
18 482
22 691
6380

2018
ogółem kobiety
12 078
6503
36 117 17 422
21 635
6425

Nauczyciele
akademiccy
Asystenci
Adiunkci
Profesorowie

2015
kobiety
53,16%
47,10%
26,99%

2016
kobiety
53,59%
47,38%
27,82%

2017
kobiety
53,19%
47,17%
28,11%

2018
kobiety
53,84%
48,23%
29,69%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Strona GUS – Bank danych lokalnych. Szkolnictwo wyższe. Nauczyciele akademiccy.

szczeblach najwyższych kobiet jest niewiele” (Budrowska 2004, s. 33). Innym wartym
zaakcentowania problemem jest zjawisko grząskiej podłogi, nieco podobne w skutkach
do szklanego sufitu, ale polegające na ograniczeniu pozycji zawodowej przez „przyle
pienie” do stanowiska z najniższymi dochodami i prestiżem bez możliwości awansu.
Często współwystępuje ono ze zjawiskiem ruchomych schodów, czyli stosunkowo
szybkimi awansami mężczyzn w tych zawodach, które traktowane są jako bardziej
odpowiadające męskim potencjałom (Wiśniewski 2012, s. 88-89).
Poszukując uwarunkowań odmiennej dynamiki karier naukowych kobiet i męż
czyzn, zwrócić należy uwagę na systemowe ograniczenia działania zespołowego oraz
zjawisko władzy i nieformalnej kontroli w silnie zhierarchizowanej instytucji, którą
jest uniwersytet. W tym obszarze należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: dlaczego
w systemie szkolnictwa wyższego proporcje pomiędzy awansami kobiet i mężczyzn
coraz bardziej się różnicują wraz ze wzrostem pozycji naukowej i zawodowej?

Systemowe uwarunkowania karier naukowych kobiet
a ograniczenia działania zespołowego
Poszukiwanie różnych uzasadnień dla występowania w życiu społecznym nierówności
płci często miało związek z założeniami, których nie można było zweryfikować w empi
ryczny sposób. Warto przypomnieć kontrowersyjne założenia dziewiętnastowiecznych
naukowców, którzy między innymi utrzymywali, że kobiety są mniej inteligentne od
mężczyzn z powodu mniejszych mózgów. Co więcej, jeszcze w latach 90. ubiegłego
stulecia pojawiały się koncepcje, według których różnice rozmiarów mózgów kobiecych
i męskich czynią jedną z płci intelektualnie sprawniejszą (Lynn 1994; Rushton, Ankney
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1996). Kolejna teoria miała dowodzić, że najbardziej adekwatny wskaźnik inteligencji
uzyskuje się przez podzielenie wielkości mózgu przez wagę ciała. Jednak ta hipoteza,
podobnie jak wcześniejsza, została odrzucona. Również funkcjonalizm strukturalny
odwołujący się do różnic biologicznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, które
miały stanowić wyznaczniki odmienności ról płciowych oraz zachowań będących ich
konsekwencją, został w XX wieku poddany krytyce (Jayakody, Chatters 1997; Neighbors
1997). Podważono przede wszystkim przypisywanie formom i organizacji rodziny
podłoża biologicznego, podkreślając kulturowy kontekst form życia rodzinnego oraz
podziałów pracy w rodzinie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych teoriach
socjologicznych.
Poszukiwanie uwarunkowań nierówności płci w uwarunkowaniach kulturowych
staje się podstawą założenia, że uwarunkowania karier naukowych kobiet mają charakter
systemowy i związane mogą być z ograniczeniami działania zespołowego związanego
z kulturą organizacyjną.
Teoria systemowa dająca podstawy teoretyczne do prowadzenia badań nad dzia
łaniami zespołowymi w organizacji to teoria gier organizacyjnych lub inaczej strate
gicznego aktora sformułowana przez francuskich badaczy Michela Croziera i Erharda
Friedberga. Jak wskazują M. Crozier i E. Friedberg (1982), w swoich rozważaniach
dotyczących ograniczeń działania zespołowego, każdy problem materialny zawiera
w sobie znaczną dozę „niepewności”, czyli niezdeterminowania konkretnych sposobów
jego rozwiązywania. Można więc przyjąć, że niepewność stanowi podstawowy atut we
wszelkich negocjacjach, a także źródło władzy.
Aktorzy zdolni do kontrolowania określonych źródeł niepewności wykorzystują ten
atut w pertraktacjach z innymi, którzy na skutek tego stają się od nich zależni. W ten
sposób stosunki między aktorami (indywidualnymi lub grupowymi) oraz między
nimi a rozwiązywanymi przez nich problemami strukturalizują się w obszar władzy
i zależności. Podstawową przyczyną rozbieżności pomiędzy wyobrażeniami o funkcjo
nowaniu organizacji a rzeczywistością jest fakt, że funkcjonowanie każdej organizacji
zawiera w sobie zarówno sferę działań formalnych, związanych z regulacjami formal
no-prawnymi, jak i nieformalnej kontroli. Słuszne wydaje się z perspektywy analizy
funkcjonowania organizacji, aby obszar działań formalnych i nieformalnych traktować
równoważnie. Bez względu na zakres analizy działania organizacji, uwzględniający mniej
lub bardziej sferę niesformalizowaną, władza jest najistotniejsza, ponieważ działanie
zespołowe jest nieustanną polityką.
Tymczasem władza w uniwersytetach związana jest ściśle z uzyskiwanymi awansami
naukowymi, ponieważ zwłaszcza dotąd2, w silnie zhierarchizowanej instytucji, jaką jest
2

Sytuację nieco zmienia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
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uniwersytet, jedynie tytuł profesora pozwalał na objęcie wszystkich uniwersyteckich
funkcji włącznie z funkcją rektora. Założyć zatem można, udowodnienie czego wymaga
pogłębionych badań, że mniejszy udział kobiet w awansach profesorskich w stosunku
do mężczyzn oraz fakt, że w szkołach wyższych stanowiska profesorskie zajmują nadal
przede wszystkim mężczyźni, wynikać może z przyjmowanych strategii eliminujących
lub istotnie ograniczających dostęp kobiet do kontroli istotnych źródeł niepewności
organizacyjnej. Utrzymanie kontroli nad źródłami niepewności organizacyjnej wymaga
bowiem przyjęcia odpowiedniej strategii działania przez każdego aktora organiza
cyjnego, eliminacja konkurencji – również według kryterium płci – może być jedną
z takich strategii.
Uwzględnić zresztą trzeba, że same źródła władzy nie mają charakteru ściśle for
malnego, chociaż związane są bezpośrednio ze strukturą instytucjonalną i celami
organizacyjnymi. Michel Crozier i Erhard Friedberg zaproponowali podział na typy
władzy odpowiadające szczególnie charakterystycznym dla organizacji źródłom nie
pewności: 1) władza ekspercka wynikająca z opanowania szczególnych umiejętności
lub z określonej specjalizacji funkcjonalnej, ekspert, który potrafi rozwiązywać ważne
dla organizacji problemy, ma pozycję zdecydowanie korzystniejszą w negocjacjach; 2)
władza związana z kontrolą powiązań organizacji z jej otoczeniem – zdolność kontro
lowania tych segmentów otoczenia społecznego, z którymi organizacja jest powiązana;
3) władza wynikająca z dostępu do kanałów komunikacyjnych oraz do określonych
typów informacji – powstaje w rezultacie wykorzystania przez aktorów miejsca i pozycji
zajmowanych w procesie samego funkcjonowania organizacji i związana jest z dys
ponowaniem informacjami ważnymi dla możliwości działania partnerów; 4) władza
wynikająca z ogólnie obowiązujących reguł organizacyjnych – stanowi odpowiedź
dyrekcji na problemy wynikające z istnienia trzech pozostałych źródeł władzy; dotyczy
przede wszystkim formułowania przepisów (Crozier, Friedberg 1982, s. 81-89).
Systemowe ograniczenia rozwoju naukowego i karier uniwersyteckich kobiet blokują
możliwość udziału we wszystkich typach władzy. Władza ekspercka, obok opanowania
szczególnych umiejętności funkcjonalnych i posiadania wiedzy, powstaje na skutek
umożliwienia aktorom organizacyjnym wykorzystania ich potencjałów dla rozwoju
organizacji, co związane jest z zajmowanymi w uniwersytetach stanowiskami. Dla
analizy tego źródła władzy istotne jest, że z każdym stanowiskiem uniwersyteckim
związane są określone przywileje umożliwiające dalsze poszerzanie zasobów indy
widualnych ważnych dla istnienia organizacji, a więc równocześnie umacnianie wła
snej pozycji w organizacji. Tymczasem dane dotyczące zatrudnienia kobiet w Polsce
w szkołach wyższych na poszczególnych stanowiskach świadczą o mniejszym udziale
kobiet w awansach zawodowych, gdzie największa dysproporcja w zatrudnieniu kobiet
i mężczyzn występuje na stanowiskach profesorskich.
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Władza związana z kontrolą powiązań organizacji z jej otoczeniem, czyli zdolność
kontrolowania tych segmentów otoczenia społecznego, z którymi organizacja jest
powiązana, jest również głównie związana z funkcjami pełnionymi przez mężczyzn.
Niewątpliwie istotnymi dla istnienia szkół wyższych, również z perspektywy awansów
naukowych, jest Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, a obecnie również Rada
Doskonałości Naukowej. Należy więc zwrócić uwagę, że w pierwszym wymienionym
gremium we wszystkich sekcjach zasiada 228 osób, z czego 184 osoby to mężczyźni
(80,70%), a jedynie 44 osoby to kobiety (19,30%)3. Rada Doskonałości Naukowej licząca
141 osób nie jest bardziej „sfeminizowana”, ponieważ wybrano do niej 113 mężczyzn
(80,15%) i 28 kobiet (19,85%)4.
To jeden z wielu przykładów, kiedy kontrola segmentów otoczenia społecznego,
z którymi uniwersytet jest powiązany, odbywa się głównie przy udziale mężczyzn.
Ograniczenia w zakresie władzy wynikającej z dostępu do kanałów komunikacyj
nych oraz do określonych typów informacji podobnie jak ograniczenia władzy wyni
kające z ogólnie obowiązujących reguł organizacyjnych związane są z ograniczeniami
przedstawionymi powyżej. Niższe stopnie naukowe czy tytuły oraz niższe stanowiska
akademickie ograniczają lub uniemożliwiają udział między innymi w takich gremiach,
jak rady wydziałów, obecnie rady dyscyplin czy senat akademicki, czyli w gremiach,
w których podejmowane są najważniejsze decyzje i przekazywane najbardziej istotne
dla organizacji informacje. Podobnie pełnienie większości funkcji w uniwersytetach
związane jest nadal z posiadanym stopniem lub tytułem naukowym.
Analizując zatem nierówny udział kobiet i mężczyzn w kontroli źródeł niepewności
organizacyjnej dającej rzeczywistą władzę w organizacji, założyć można, że istnieje
wysoki wskaźnik prawdopodobieństwa, że wynika on z działań strategicznych zwią
zanych z władzą i nieformalną kontrolą.

Podsumowanie
Rzeczywiste stosunki władzy nawiązujące się wewnątrz danej organizacji nie są jednak
nigdy prostym i wyraźnym odbiciem stosunku sił i form dominacji uwarunkowanych
strukturą społeczną czy podziałem pracy. To struktura organizacyjna jest czynnikiem
wyznaczającym obszary, na których mogą nawiązywać się stosunki władzy oraz okre
ślającym warunki, na jakich one się odbywają, dlatego istotnym jest model zarządza
nia przyjęty zarówno w uniwersytetach, jak i w instytucjach związanych z systemem
https://www.ck.gov.pl/ [10.05.2020].
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa
[10.05.2020].
3
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szkolnictwa wyższego. To z modelu zarządzania wprost wynika kultura organizacyjna
dająca równe szanse awansów kobietom i mężczyznom lub blokująca kariery naukowe
i zawodowe kobiet.
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tion in the conditions of industrialization and urbanization, professional position of women and the
family, processes of secularization of the family, family models in the workers’ milieu, families in
People’s Poland, urban family, modern family, woman-home-work and obviously dominant motif of
women’s professional work. These studies do not give voice to women themselves. A focused analysis
of these quite recent stories of spoken women living in Poland under communism, as well as personal
interviews obtained during the implementation of this project, was the main research problem of
the project: Regaininh the future by rebuilding the past. Narratives of women living in communism.
Methodological dilemmas that resulted from the interdisciplinary nature of the team implement
ing this project constituted the dominant theme of the presented article. His main conclusion is that
the postulate of working in an interdisciplinary team is very timely. At the same time, women’s social
history projects can be implemented according to various paradigms that sometimes stand in op
position to each other. The ability to combine them flexibly determines the strength of such projects
as well as their results.
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zawodowej kobiet. Opracowania te zupełnie nie oddają głosu samym kobietom. Ukierunkowana
analiza tych całkiem niedawno powstałych historii mówionych kobiet żyjących w Polsce w komu
nizmie oraz wywiadów własnych uzyskanych w trakcie realizacji omawianego projektu stanowiła
główny problem badawczy projektu: „Odbudować przeszłość, aby uzyskać przyszłość. Narracje kobiet
o życiu w komunizmie”. Dylematy metodologiczne, które wynikały z interdyscyplinarności zespołu
realizującego ten projekt, stanowiły dominujący wątek zaprezentowanego artykułu. Głównym jego
wnioskiem jest to, że postulat pracy w interdyscyplinarnym zespole jest bardzo na czasie. Zarazem
realizacja projektów historii społecznej kobiet może dokonywać się według różnych paradygmatów,
które czasami stoją wobec siebie w opozycji. Umiejętność elastycznego ich łączenia stanowi o sile
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Rosnąca popularność oral history (historii mówionych)1 nie tylko w socjologii, lecz także
w historiografii (która coraz częściej oprócz historii politycznej zwraca się w stronę
historii społecznej), antropologii oraz etnografii wynika ze zróżnicowanych przyczyn
i powoduje ich duże zdywersyfikowanie metodologiczne. W tym artykule chcę wskazać
na przyczyny popularności oral history w socjologii, tutaj przede wszystkim w kontekście
badań nad społeczną historią kobiet w okresie socjalizmu w Polsce.
Dekolonizując pamięć o kobietach w czasie PRL-u (czyli inaczej mówiąc, przywra
cając ją historii społecznej, antropologii i socjologii w wyniku zbierania historii mówio
nych, gdyż wcześniej była ona nieobecna), zauważono, że „choć okres komunizmu był
dla Polski substytutem feminizmu II fali, to kobiety miały w nim do wyboru głównie
dwie podstawowe ścieżki tożsamościowe: Matki Polki oraz jej specyficznej alternatywy
-mitu przodowniczki pracy” (Kania 2011, s. 51). Jak widać albo role tradycyjne, albo
związane z pracą, w której miały się wyróżniać. Jednak większość kobiet łączyła raczej
tradycyjną rolę rodzinną z pracą, traktowaną jednak jako przede wszystkim konieczność
ekonomiczną (Piotrowski 1963).
W przedmowie do książki Jerzego Piotrowskiego (1963) zauważono, że jego studium
poświęcone pracy zawodowej kobiet zamężnych rozpatrywało to zagadnienie przede
wszystkim w powiązaniu z miejscem i rolą kobiety w rodzinie. Odrębność problematyki
pracy kobiet, jak zaakcentowano, wynikała głównie z roli kobiety jako żony i matki.
Podkreślono też tam, że na gruncie zasady równouprawnienia – aktywizacja zawo
dowa kobiet jest w społeczeństwie polskim dość powszechnie uznanym postulatem
społecznym i prawem kobiety. Badania nad pracą kobiet prowadzono jednak wtedy
metodami socjologii ilościowej, więc kobiety nie miały właściwie głosu, pozostawały
niewidzialne. Ponadto dominował tutaj ograniczony katalog poruszanych tematów.
Nawet w czasach „Solidarności” kobiety w konspiracji pozostawały również na swój
sposób niewidzialne. Myślenie o swojej pozycji w historii, nastawienie „feministyczne”
były dla nich „luksusem”, na który nie było je stać. Takie refleksje wyraziła w książce
Szminka na sztandarze Ewa Kondratowicz. Podejmowanym przez E. Kondratowicz i jej
rozmówczynie wątkiem jest poszukiwanie przyczyny obaw kobiet wobec upamiętniania
swoich zasług (Kania 2011). Jedna z jej respondentek odpowiada, że nawet gdyby nie
wiadomo co zrobiła, to historia nie zwróciłaby na nią uwagi (Kania 2011). Kobiety miały
właściwie przekonanie o drugoplanowości swojej roli, o tym, że są „niegodne historii”.
Dzisiaj historiografia to nie tylko historia polityczna, lecz zwykłe historie, mierzone
według innych, niekoniecznie heroicznych weryfikatorów. W Polsce na ten sposób
uprawiania historiografii wpłynęły w znacznym stopniu (podobnie jak w wielu innych
1
W tekście używam dalej określenia oral history, a więc anglojęzycznego terminu, gdyż jest on
bardziej popularny w polskiej literaturze naukowej, choć wrocławski „Rocznik Historii Mówionej”
popularyzuje jego polską wersję.
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krajach europejskich) dokonania francuskiej szkoły „Annales”, która już w latach 50.
rozwinęła nowy program metodologiczny uprawiania historii, kładąc nacisk na odej
ście od historii politycznej oraz wykorzystanie w historii dorobku nauk społecznych,
a także skupienie się na historiach długiego trwania. Przełom ten sprawił, iż szkoła ta
i jej postulaty stały się jednymi z najbardziej wpływowych nurtów w historii XX wieku
(Szacki 2002, s. 405-406).
Okres PRL-u to czas zrealizowania ważnego postulatu feminizmu drugiej fali, czyli
emancypacji kobiet poprzez pracę oraz edukację (choć feminizm był tam przecież, jak
już zauważono, zjawiskiem nieobecnym). W okresie dwudziestolecia międzywojennego
kobiety nie marzyły o pracy zawodowej, a nawet w rodzinach robotników wyspecja
lizowanych uważano pracę kobiet za degradację. Praca zawodowa, a dla części kobiet
także edukacja stały się ich codziennym doświadczeniem właśnie w socjalistycznej
Polsce, jak i do pewnego stopnia zrealizowaniem marzenia o ustroju równości i spra
wiedliwości. Kobiety uwierzyły w ówczesną ideologię, która wiązała ich emancypację
z pracą zawodową.
W artykule analizuję złożoność metodologii historii mówionych kobiet, uzyskanych
w trakcie wywiadów narracyjnych w projekcie Odbudować przeszłość, aby uzyskać
przyszłość. Narracje kobiet o życiu w komunizmie2. Celem projektu było ukazanie hi
storii mówionych kobiet okresu komunizmu w Polsce, Rumunii i byłej NRD. Ważnymi
jego elementami było ukazanie, czy kobiety czuły się wyemancypowane poprzez pracę,
jaki model życia rodzinnego realizowały, czy angażowały się w życie publiczne oraz
w działalność w organizacjach. Interesowało nas także to, jak przedstawiają swoje
trajektorie życiowe, czyli w ujęciu Fritza Schützego pojęcie to odnosi się do takiego
ujmowania własnych losów, w których zauważa się istnienie pewnych momentów
szczególnie ważnych, przełomowych, w tym sensie, że obiektywne konsekwencje za
istniałych wówczas wydarzeń na stosunkowo długo wyznaczyły dalsze losy podmiotu
autonarracji (Kurkowska-Budzan 2011).

Zdywersyfikowanie założeń metodologicznych historii mówionych –
sposoby wypracowania modus operandi
Tatiana Czerska (2011) zadaje pytanie o referencyjność takich historii, autobiografii
oraz narracji życia, w kontekście tego, czy stanowią one konstrukcję, czy odbicie rze
czywistości. Czy jest to autobiografia, jak mówią o takich konstrukcjach filolodzy, czy
też bardziej autonarracja, która to nazwa jest częściej stosowana przez socjologów na
2
Projekt NCN nr 2013/10/M/HS3/00482, który współrealizowałam razem z Izabelą Skórzyńską,
Bernadette Jondą (Niemcy) oraz Claudią Florentine Dobre (Rumunia). Kierownikiem projektu była
dr hab. I. Skórzyńska, prof. UAM w Poznaniu.
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określenie metody dokumentów biograficznych? Socjologowie nazywają takie konstruk
cje wywiadami swobodnymi, lub narracyjnymi, posiadającymi lub nie listę luźnych
pytań, dyspozycji do wywiadu. Fritz Schütze, jak wspomniano, używa nowatorskiego
określenia trajektorii biograficznej. Z kolei pisarka Manuela Gretkowska, jak zauważa
Tatiana Czerska, określa „autonarrację jako powrót do samego siebie, lecz w postaci
przefiltrowanej odniesieniami do sytuacji zewnętrznych” (Czerska 2011).
Na gruncie filologii „autobiografika stanowi wyeksponowanie aktu pisania bio
grafii. […]. W autobiografiach autorka niejako stwarza sama siebie, konstruuje swoją
tożsamość. […] autobiografie przez dłuższy czas były głównym forum kobiecego pi
sarstwa” (Czerska 2011, s. 107). Z kolei w narracjach osobistych zawierają się zarówno
pamiętniki, autobiografie, zapiski, jak i dzienniki (Czerska 2011).
Pisząc historię społeczną życia kobiet w trzech krajach, jak w naszym przypadku,
poprzez zbieranie ich narracji mamy do dyspozycji kilka kontekstów metodologicznych,
które odmiennie sytuują komunikację i relacje badacz – osoba badana. Dylematy te
dobrze oddaje namysł, kim jest w takim razie interviee (osoba, z którą przeprowadzamy
wywiad czy też – rozmawiamy).

Interviee, czyli informator
Termin informator zapożyczony został przez oral history z socjologii jakościowej
Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa. Pamiętać jednak trzeba, że usytuowano
go w innych niż w tej socjologii kontekstach. Przede wszystkim przestrzeń badana
w oral history była i jest wyłącznie rzeczywistością przeszłą (inaczej niż w badaniach
F. Znanieckiego). Po drugie – metoda F. Znanieckiego i W. Thomasa wywodziła się
ze swoistej wizji ontologicznej. Kim jest zatem informator w oral history – czy przede
wszystkim nośnikiem, przekaźnikiem informacji, kimś, kto odbija w swojej wypowiedzi
rzeczywistość, czy też jest jej konstruktorem. Pytania te sprawiają, że jest on bardziej
lub mniej wiarygodnym źródłem wiedzy dla historyka i jest, tak jak każde źródło
historyczne, poddawany krytyce. Badacz powinien kontrolować źródła zakłóceń.
Potencjalne zakłócenia to ułomność ludzkiej pamięci, przeinaczanie faktów, upływ
czasu, jak i emocje (por. Kurkowska-Budzan 2011, s. 16).
Z czasem doszło do bardzo ważnego przeniesienia punktu ciężkości w historio
grafii oral history – z czasu i jego upływu oraz pytania o odbicie bądź konstrukcje
rzeczywistości na emocje, które pośrednio dały odpowiedź na ten problem. Marta
Kurkowska-Budzan zauważa, że
zapominanie to nie efekt oddalenia czasowego od danego zdarzenia – decydujące w procesie
zapamiętywania i zapominania są emocje związane z tym, czego osoba była uczestnikiem lub
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świadkiem. W ten sposób na gruncie oral history doszło do […] przeniesienia punktu ciężkości
historiografii – z czasu i jego upływu, na emocje. Niemniej emocje, tak zresztą jak i czas, stanowią
zakłócenia, szumy, które przeszkadzają usłyszeć z ust informatora to, co doprowadzi badacza
do prawdziwej wiedzy (Kurkowska-Budzan 2011, s. 26).

Dobrochna Kałwa pisze, że w badaniach oral history konieczne jest zastosowanie
perspektywy interdyscyplinarnej. Proponuje ona przeformułowanie celów badawczych,
odejście od pytania, jak było naprawdę, na rzecz kwestii związanych z funkcjonowa
niem pamięci o przeszłości. Celem więc staje się odpowiedź na pytanie, jak i dlaczego
przeszłość jest pamiętana (por. Kurkowska-Budzan 2011).
Obecnie częstym źródłem problemów, wynikającym właśnie z interdyscyplinar
ności, obok wskazanych powyżej (badanie ze współczynnikiem humanistycznym, jak
chciał F. Znaniecki), może okazać się sposób zbierania materiałów w trakcie badania,
z czym w niebagatelny sposób wiązać się może dyscyplina, którą badacz reprezentuje.
W projekcie, którego wyniki są podstawą analiz/rozważań w artykule, również
pojawiły się kontrowersje i dyskusje, wynikające z rozbieżnych wytycznych metodolo
gicznych, w jakie wyposażone są badaczki reprezentujące różne dyscypliny humanistyki.
Kontrowersje te pojawiły się już na samym wstępie, ujawniając się w dylematach, jak
nazwać osobę badaną – czy respondentką, czy świadkinią, czy narratorką, co nie mia
ło waloru jedynie sporu semantycznego, lecz jak najbardziej wymiar pragmatyczny.
Ważne jest tutaj odejście od historycznej ortodoksji i założenia, że możliwe jest opisanie
obiektywnej, historycznej prawdy.
Nowa historiografia zajmuje się nie tyle sposobem poznawania, ile doświadczania historii.
Jak uważa E. Domańska, to feministki zaproponowały dekonstrukcję historii, jako nie his-story,
lecz her-story. Zadaniem historii kobiet jest więc uczynienie ich widzialnymi jako aktorek. Relacja
wobec przeszłości staje się sprywatyzowana, stąd eksponowanie antropologicznego wymiaru
narracji. Jednocześnie staje się ona własnością indywidualnego badacza, a nie przedmiotu całej
dyscypliny (Czerska 2011, s. 20).

Dodatkową wskazówką może być sugestia, aby w ramach socjologii retrospekcji,
czyli pamięci zbiorowej oraz wykorzystania możliwości oferowanych przez warsztat
socjologiczny, koniecznie spełnić wymóg znajomości odpowiedniego kontekstu histo
rycznego. Pojęcie pamięci dotyczy tego wszystkiego, co znajdowało się poza obszarem
historii w tradycyjnym rozumieniu, jak i do niedawna socjologii. Narracje osobiste
pokazują obraz świata nieco odmienny od spotykanego w dyskursie naukowym.
Zatem, jaka metodologia zbierania danych – rozumiana jako sposób komunikowania
się z badanym – jest najwłaściwsza w wywiadach narracyjnych? Jak się wydaje, zależy to
w dużej mierze od tego, w jakim „reżimie” metodologicznym zinternalizowany został
badacz, co wiąże się z dyscypliną, stawiającą mu określone rygory.
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Interdyscyplinarość zespołu badaczy w projektach oral history –
przezwyciężanie kontrowersji
Decydując się na wywiady narracyjne jako technikę zbierania danych, miałyśmy do
dyspozycji z jednej strony ortodoksyjną, socjologiczną tradycję badań ukierunkowanych
na zbieranie informacji, gdzie niemal przezroczysty i na ogół milczący jest badacz (jego
dopuszczalną aktywność w badaniu szacuje się na maksymalnie 5-11%) (Babie 2004),
a my zmierzamy wówczas najkrótszą drogą do zdobycia informacji. Miękką tradycję
spod znaku dialogic performance, gdzie „badanie doświadczenia ludzkiego” dokonuje
się, jak zauważa M. Kurkowska-Budzan, „w próbie przekazu (czyli procesie nadawania
sensu przeżyciom – budowania tożsamości), poprzez opowieść w dialogu z badaczem”
(Kurkowska-Budzan 2011). Czy zatem podmiotowość rozmówcy jako świadka lepiej
jest ustanawiać, niż nadawać?
Historyk bez wahania odpowie na to pytanie, że ustanawiać. Dla socjologa taka
odpowiedź oczywista nie jest, częściej bowiem tę podmiotowość nadaje, w wyniku
stworzonej wcześniej listy pytań skierowanych do respondenta. Historycy preferują
zdecydowanie performatywne formy wywiadu, natomiast metody socjologiczne uznają
nieco odhumanizowaną formę, określaną jako coraz to lepszą sokowirówkę, której
zadaniem jest wyciskanie więcej soku (odpowiedzi) z pomarańczy (człowieka – re
spondenta) (Fontana, Frey 2010).
Optując za nieortodoksyjną techniką prowadzenia wywiadu, skłoniłyśmy się z jednej
strony ku tradycji badawczej spod znaku „nowej etnografii”, czyli umieszczania rozmów
cy w relacji i tworzenia dynamiki interakcji i negocjacji między rozmówcą a narratorem
(Fontana, Frej 2010), a z drugiej zaś ku wywiadom swobodnym z ustaloną listą pytań.
Nasz projekt, który tutaj omawiam, „Odbudować przeszłość, aby uzyskać przyszłość.
Narracje kobiet o życiu w komunizmie”, był sięganiem po historie zwyczajnych kobiet
(z Polski, byłej NRD oraz Rumunii), które dotąd rzadko lub wcale nie miały głosu (choć
wywiady Claudii Florentiny Dobre to wywiady także z bardziej straumatyzowanymi
świadkami historii, podobnie w przypadku Bernadette Jondy). Historie zwyczajnych
kobiet jawią się nam przede wszystkim jako historie zbiorowych bohaterek drugiego
planu, choć także przecież jako naszych matek, babć, sąsiadek i przyjaciółek. Zatem
jest to historia społeczna mająca charakter historii ratowniczej. Ruch historii mówionej
i jej funkcja ratownicza obiecuje, jak zauważa Piotr Filipkowski (Filipkowski 2004),
upodmiotowienie świadka w dwojakim sensie tego słowa, jako ofiary przeszłości i jako
ofiary historii.
W przypadku naszych rozmówczyń kwestia tak rozumianej podwójnej ofiary nie jest w każ
dym przypadku jednak oczywista. Kryterium ich wyboru nie jest bowiem ich ofiara, ale fakt, że
po prostu żyły one w określonym czasie i miejscu, i w warunkach określających socjalistyczne
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państwo. To, czy były i czy czuły się one ofiarami, jest więc kwestią otwartą. Bardziej ewidentna
jest tu ofiara „historiograficzna” – niemal całkowite pomijanie historii ich życia w dotychcza
sowych narracjach historycznych poświęconych komunizmowi (Skórzyńska i in. 2016, s. 48).

W trakcie wywiadów narracyjnych bardzo ważne jest (jak w każdych badaniach
mających charakter interaktywny) zaufanie i szczerość. Stąd zastosowana przez nas
metoda rekomendacji, czyli metoda kuli śniegowej. Było to związane ze szczerością
i prawdziwością relacji nie tylko na temat życia kobiet w okresie komunizmu, ale także
w przebiegu każdej kolejnej rozmowy. My – badaczki, jak i nasze rozmówczynie, uwi
kłane byłyśmy w konteksty osobiste, lokalne, historyczne. Było to widoczne w naszych
rozmowach. Choć obie strony znały cel badania, za każdym razem od nowa określałyśmy
drogi docierania do niego. W tej sytuacji dobrze mieć uprzedni plan działania, ale także
przyjąć twórczą, otwartą, empatyczną postawę wobec siebie (Skórzyńska i in. 2016).
Rozwinięciem tej idei jest tutaj także podejście Michaela Frischa. Podzielił on w 1990
roku historie mówione na dwa nurty, pierwszy to „more history” („więcej historii”)
i „anti-history” (anty-historia). W pierwszym za istotne uważa się poszerzenie naszej
wiedzy o przeszłości i to jest miarą wartości informacji. Oral history rozumiane jest
głównie w wymiarze epistemologicznym, dlatego osobie, z którą rozmawiamy, nadajemy
status „informatora”. Drugi nurt historii mówionej kładzie nacisk na tworzenie relacji
ustnej z rozmówcą. To właśnie jest w niej najistotniejsze, gdyż celem jest zwłaszcza
zadośćuczynienie i oddanie głosu wykluczonym, nieuprzywilejowanym na przykład
członkom ruchów opozycyjnych, tak ważne w Polsce i krajach posttotalitarnych. W obu
tych przypadkach chodzi o to, aby jednak nadal była to „nauka historyczna”, choć takie
rozumienie historiografii odbiega od tradycyjnego (Frisch 1990).
Inna jeszcze perspektywa, która wywołała wiele emocji w naszym zespole, to pytanie,
jak interpretować, czym jest źródło wywołane. Jak pisze Marta Kurkowska-Budzan,
nowatorska wówczas propozycja Krystyny Kersten (wysunięta na fali odwilży), aby
sięgnąć po metody socjologiczne, w związku z popularnością oral history po 1968 roku,
miała inny kontekst i czas, gdyż istotne było wtedy tło polityczne i wydarzenia po drugiej
stronie żelaznej kurtyny. Stąd jej propozycja, aby sięgnąć do metod socjologicznych
(zob. Kurkowska-Budzan 2011). Od tego momentu do teraz pojawiło się skokowo wiele
nowych idei i rozwiązań, jak badania biograficzne mogą wyglądać.
Na fali badań tak zwanych postkolonialnych opracowano liczne historie społecz
ne, realizowane według różnych dyrektyw, pokazujące, jak mogą wyglądać rozmaite
podejścia i działania badacza w ramach metody biograficznej. Zwłaszcza znacząca dla
socjologów jest propozycja Fritza Schützego, czyli technika wywiadu narracyjnego.
Uprawnia on badaczy także do korzystania ze spisanej autobiografii, jak i fragmentów
literatury pięknej. Zobowiązuje on badacza do tego, aby wywiad narracyjny składał
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się z dwóch części: pierwszej, swobodnej, bez interwencji osoby prowadzącej wywiad.
Badacz zadaje więc w zasadzie tylko pierwsze pytanie, którym jest prośba do badanego
o opowiedzenie o swoim życiu. Drugim etapem jest wyjaśnianie na końcu luk w narracji,
zatem padają pytania mające dać odpowiedzi na te wątpliwości (Kaźmierska 2016).
Sposób zbierania materiału przez F. Schützego często bywa nazywany „metodą
przystrzyżoną”, gdyż badacz jest tutaj prawie milczący, unika pytań naprowadzających,
nie zachęca, nie wchodzi w dialog ani w interakcje. Wśród socjologów, co nie dziwi, ta
właśnie metoda budzi duże zaufanie, uważana jest za najbardziej poręczną, ze względu
na przyzwyczajenia i nawyki metodologiczne, do jakich przyuczani są socjologowie.
Problem może się pojawić wówczas, gdy rozmówca nie potrafi się wysłowić.
Jak zauważa wspomniana już autorka M. Kurkowska-Budzan:
zasady prowadzenia wywiadu według tej metody dają poczucie bezpieczeństwa co do spójności
materiału analitycznego, ale […] nie we wszystkich warunkach się to sprawdza. O ile łatwo jest
prowadzić tego rodzaju wywiad z osobami wykształconymi, zdrowymi, o tyle w przypadku
ludzi schorowanych, słabo wykształconych, jest to czasem niewykonalne. […] Niektórzy po
prostu nie potrafią się wysłowić. […] Zawsze wtedy pojawia się alternatywa, jaką jest propozycja
Alexandra von Plato, druga obok F. Schütze z wpływowych postaci w niemieckiej oral history,
który zaproponował, aby na końcu wywiadu znalazło się także miejsce na dyskusję, polemikę
z rozmówcą (Kurkowska-Budzan, s. 2011).

W naszym zespole badawczym uwagę skierowałyśmy także na propozycję włoskiego
historyka Alessandro Portellego, jakim jest dialogic performance (dialog performatyw
ny). Tłumaczył on, że takie atrybuty jak:
oralność, narracyjność, subiektywność, „inna wiarygodność” pamięci i relacje między badaczem
a narratorem – nie są jednak jej ułomnościami, lecz unikatowymi wartościami […]. W pracach
historiograficznych Portellego najważniejsza jest idea relacji i interakcji w czasie wywiadu
(Kurkowska-Budzan 2011, s. 28).

Dla socjologa jednak jest to propozycja nowa i idąca pod prąd tych paradygmatów
metodologicznych, które znajdujemy w podręcznikach skierowanych do socjologów
jako obligatoryjnych. Dodatkową dyskusję w naszym zespole wokół tej właśnie pro
pozycji wzbudził fakt, iż miałyśmy do zrealizowania w części polskiej 48 wywiadów
narracyjnych. Gdyby w każdej sytuacji podejmować dialog performatywny, mogłaby
pojawić się zasadna uwaga, iż uzyskamy zupełnie nieporównywalne, „niekompaty
bilne” materiały, choć z pewnością oryginalne i niepowtarzalne. Mogłaby pojawić
się natomiast trudność w porównaniu zebranego materiału i wstępnej generalizacji.
Ostatecznie, w miarę rozwoju sytuacji stosowałyśmy dialogic performance, łącząc go
z bardziej ortodoksyjnymi sposobami pozyskiwania informacji.
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Co posiada status źródła w oral history. Dylematy na gruncie polskich badań
Oddzielnym problemem jest kwestia, jaki jest status źródła w oral history. I tutaj zno
wu brak jest jednoznaczności. W tradycji anglosaskiej status źródła ma transkrypcja
wywiadu, natomiast w amerykańskiej będą to źródła foniczne lub audio. Na naszym
rodzimym gruncie nie ma w tej sprawie jednoznaczności. Zatem w naszym projekcie
przyjęłyśmy, że jedno i drugie ma pełnoprawny status źródła.
Jak zauważa Piotr Filipkowski (Filipkowski 2005), namysł nad sposobami archiwi
zacji danych jakościowych nie jest w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych
Ameryki nowością, choć brakuje jednolitej tradycji. Jest też wiele różnorodnych praktyk,
zatem trudno odwołać się bez zastrzeżeń do określonego wzorca w tym zakresie. Te
dylematy stały się również naszym udziałem.

Zakończenie
Nasze dotychczasowe doświadczenia w zespole różniły się ze względu na stosowanie
badań jakościowych (wywiadów narracyjnych), a także motywy pracy z kobietami jako
narratorkami (zob. Skórzyńska i in. 2016). Ciekawe były doświadczenia naszej partnerki
rumuńskiej Claudii Florentiny Dobre, której początki pracy badawczej w badaniach
jakościowych wiązały się z przygotowywaną pracą doktorską, a dotyczyły niegdysiej
szych więźniarek politycznych w Rumunii w latach pięćdziesiątych. Badania te opierały
się na metodzie oral history. Narracje te były historiami życia, gdyż narratorki miały
skończone 70 lat, a będąc już na emeryturze, zarazem angażowały się w podtrzymywanie
pamięci komunizmu (Skórzyńska i in. 2016).
W przypadku pozostałych trzech badaczek każda miała już za sobą również pracę
metodą wywiadu. Były one jednak sproblematyzowane i dotyczyły między innymi
studenckiego życia teatralnego, miejsca i roli kobiet w społeczeństwie demokratycz
nym w kontekście instytucjonalnym czy stosunku niemieckich Serbołużyczan do ich
dziedzictwa regionalnego. Łatwiej jest jednak dotrzeć i rozmawiać z rozmówcami
w kontekście konkretnego problemu, jak i wybranych aspektów życia, a nie całej historii
życia (Skórzyńska i in. 2016).
Rosnąca popularność świadka i świadectwa we współczesnych kulturach wiąże się
ściśle (za Richardem Rortym) z „pragnieniem solidarności” i „obiektywności”. Świadek,
wypowiadając swoją historię, ustanawia kontekst do innych podobnych historii życia
oraz do ustanowienia wspólnoty doświadczeń. Poza tym jest to staranie o uwierzy
telnienie własnej opowieści w złożonym procesie jej produkcji, krążenia i przyjęcia.
Powyższe uwagi, odniesione do konkretnych badań historii życia kobiet okresu
komunizmu, rzucają światło na szczególną rolę, jaką w badaniach tych odgrywają
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same badaczki, dzielące z narratorkami tę samą przestrzeń doświadczenia (Skórzyńska
i in. 2016).
W przypadku naszych badań sprzymierzenie badacza z tematem badania jest silniej
sze niż zwykle i podyktowane osobistym udziałem w konstruowaniu opowieści o życiu
kobiet. O tym, jaka jest ta opowieść, wspólna/różna od opowieści naszych badanych,
decyduje z jednej strony tożsamość intelektualisty, ale z drugiej także osobiste uwikłanie
w badaną kulturę (doświadczenie uczestniczące). Nasze badania pamięci kobiet okresu
komunizmu oznaczały poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby zarazem
ujawnić nasze zaangażowanie w badany temat, jak i zachować naszą odrębność jako
badaczek (tożsamość intelektualisty), co zadecydowało o wyborze formy i konwencji
wywiadów.
W tej sytuacji dobrze było mieć uprzedni plan działania, ale także przyjąć twórczą,
otwartą, empatyczną postawę wobec siebie, reagując wzajemnie na nasze i naszych
narratorek potrzeby, oczekiwania, nastawienia i zachowania.
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WOBEC RODZICIELSTWA I PROKREACJI
MISSION: CHILD. WOMEN AND MEN
TOWARDS PARENTHOOD AND PROCREATION
ABSTRACT: The aim of the paper is to presents the results of research on the determinants of reproduc
tive plans and decisions conducted among women and men. The research was carried out in 2016 on
a sample of 1,000 inhabitants of the Śląskie Voivodeship, aged 18-39. The survey method was used to
conduct them, using the questionnaire interview technique. The presented analyzes are focused on
answering questions concerning reproductive plans of women and men, the reasons why they have
or want to have children, as well as the effort that they are willing to take in order to implement their
plans related to having and raising children. The aim of the comparison of opinions and declarations
of women and men at reproductive age is to contribute to the discussion around possible differences in
the approach to parenthood and factors determining the decisions on having children. Research results
show that having children and being a parent is important for both women and men. However, there
are some differences in the reasons why men and women want to be parents. In addition, women are
willing to slightly greater sacrifices and efforts aimed at implementing reproductive plans than men.
KEYWORDS: parenthood, procreation, fertility, women, men.
ABSTRAKT: Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących uwarunkowań planów i decyzji prokreacyj
nych przeprowadzonych wśród kobiet i mężczyzn zamieszkujących województwo śląskie. Badania
zostały zrealizowane w 2016 roku na próbie 1000 mieszkańców województwa śląskiego, będących
w wieku 18-39 lat. Do ich przeprowadzenia wykorzystano metodę sondażu, przy zastosowaniu
techniki wywiadu kwestionariuszowego. Zaprezentowane analizy są ukierunkowane na udzielenie
odpowiedzi na pytania o plany prokreacyjne kobiet i mężczyzn, o powody, dla których mają lub chcą
mieć dzieci, a także o działania, które są skłonni podjąć w celu realizacji swoich planów związanych
z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Porównanie opinii i deklaracji kobiet i mężczyzn, będących
w wieku właściwym dla prokreacji, ma stanowić przyczynek do dyskusji wokół ewentualnych różnic
w podejściu do rodzicielstwa oraz czynników determinujących decyzje dotyczące posiadania dzieci.
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że posiadanie potomstwa i bycie rodzicem jest ważne zarówno
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Można jednak zauważyć pewne zróżnicowanie powodów, dla których
kobiety i mężczyźni chcą być rodzicami. Ponadto to kobiety skłonne są do nieco większych wyrzeczeń
i wysiłków ukierunkowanych na realizację planów prokreacyjnych niż mężczyźni.
SŁOWA KLUCZOWE: rodzicielstwo, prokreacja, dzietność, kobiety, mężczyźni.

Jak twierdzi Jan Paradysz, urodzenie dziecka jest na ogół rezultatem świadomej decyzji
rodzicielskiej. Dziecko dostarcza rodzicom satysfakcji, jest źródłem zaspokojenia po
trzeb psychicznych, zaspokaja też wiele innych potrzeb materialnych i niematerialnych
(Paradysz za Skrętowicz 1992, s. 53). Rodzicielstwo jest więc na ogół postrzegane jako
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doświadczenie wyjątkowe, cenne i pożądane (Sobotka, Beaujouan 2014, s. 2). Mimo
to od trzech dekad dzietność w Polsce nie osiąga poziomu prostej zastępowalności
pokoleń – liczba urodzeń nie zapewnia ciągłości reprodukcji ludności, co istotnie
przyczynia się do depopulacji.
W tym kontekście szczególnie ważna staje się refleksja nad uwarunkowaniami planów
i decyzji prokreacyjnych, rozpoznanie powodów, dla których ludzie decydują się na
posiadanie dzieci bądź na bezdzietność. Socjologiczna analiza tego problemu staje się
pełniejsza, jeśli zostanie w niej uwzględniony kontekst płci, jako że decyzje dotyczące
posiadania dziecka są podejmowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn (McDonald
2000, s. 428). Ponadto to – między innymi – w erozji patriarchalnego modelu rodziny,
z którym wiąże się odchodzenie od tradycyjnego podziału ról, upatruje się powodów
ograniczania liczby urodzeń.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących uwarunkowań planów
i decyzji dotyczących rodzicielstwa przeprowadzonych wśród mieszkańców woje
wództwa śląskiego. Porównane opinii i deklaracji kobiet i mężczyzn będących w wieku
właściwym dla prokreacji1 ma stanowić przyczynek do dyskusji wokół ewentualnych
różnic w podejściu do rodzicielstwa oraz czynników determinujących decyzje doty
czące posiadania dzieci.

Prokreacja i rodzicielstwo – między społecznym obowiązkiem
a indywidualnym wyborem
Plany związane z posiadaniem dzieci oraz decyzje dotyczące rodzicielstwa stanowią
temat społecznie ważny, obecny w debatach publicznych i szeroko dyskutowany na
różnych forach. Jest tak, ponieważ mimo że decyzje prokreacyjne podejmowane są
indywidualnie, a ich uwarunkowania w przypadku każdego z (potencjalnych) rodzi
ców są złożone i w swej złożoności niepowtarzalne, to jednak można dostrzec pewne
1
Jakkolwiek biologiczna zdolność do rozrodu jest cechą indywidualną i może dotyczyć osób
w różnym wieku, to jednak na gruncie demografii ogranicza się populację kobiet w tzw. wieku
rozrodczym do tych, których wiek mieści się w przedziale od 15. do 49. roku życia. Ograniczenie to
nie dotyczy mężczyzn. Aby uzyskać opinie osób, które faktycznie podejmują samodzielne decyzje
prokreacyjne, zdecydowano o zawężeniu grupy badanych do populacji osób pełnoletnich. Dodatkowo
grupę respondentów ograniczono do osób, które nie ukończyły 40. roku życia, co zostało podyktowane
tym, że urodzenia w grupie kobiet w wieku 40. i więcej lat stanowią marginalny odsetek urodzeń ży
wych – 3,0% w 2018 r. (GUS 2019). Można zatem przyjąć, że zdecydowana większość kobiet realizuje
swoje plany prokreacyjne przed 40. rokiem życia. Problematyka badawcza określona w realizowanym
projekcie silnie koncentrowała się na zagadnieniu planowania prokreacji, co zadecydowało o przy
jęciu założenia, zgodnie z którym „wiek właściwy dla prokreacji” obejmuje przedział od 18. do 39.
roku życia. Należy przy tym ponownie zaznaczyć, że ograniczenie rozrodczości związane z wiekiem
dotyczy kobiet, niemniej jednak w celu dokonania porównań opinii kobiet i mężczyzn zadecydowano
o włączeniu do badań mężczyzn w tym samym wieku.
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uniwersalne tendencje związane z realizacją planów rodzicielskich, warunkujące ob
serwowane obecnie zjawiska i procesy demograficzne związane z reprodukcją ludności.
Najogólniej ujmując, Polska, podobnie jak inne kraje Europy, doświadcza przemian,
które Ron Lesthaeghe oraz Dirk van de Kaa opisali w koncepcji drugiego przejścia
demograficznego (Van de Kaa 1987; Van de Kaa 2003; Lesthaeghe 2010; Lesthaeghe
2014). Model przemian rodziny scharakteryzowany przez autorów uwzględnia – między
innymi – opóźnianie tworzenia związków i rodzenia pierwszego dziecka, spadek płod
ności, deinstytucjonalizację i destabilizację rodziny. Skutkuje to trwałym obniżaniem
współczynnika dzietności poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń, którego
rezultatem jest brak ciągłości reprodukcji ludności. Ponieważ tendencja ta utrzymuje
się w Polsce od lat 90. XX wieku, można zaryzykować stwierdzenie, że znajdujemy się
obecnie w „pułapce niskiej dzietności” (Lutz i in. 2006), będącej rezultatem utrwalenia
się w kolejnych pokoleniach postaw ukierunkowanych na ograniczanie liczby posiada
nych dzieci oraz na dobrowolną bezdzietność. Sformułowana przez Wolfganga Lutza,
Vegarda Skirbekka oraz Marię Ritę Testę hipoteza pułapki niskiej dzietności (The Low
Fertility Trap Hypothesis) zakłada, że obniżająca się wartość współczynnika dzietności
stymuluje spadek liczby urodzeń, przyspiesza proces starzenia się populacji, ogranicza
ekonomiczne możliwości młodszych pokoleń, a także przyczynia się do ograniczenia
liczby dzieci w idealnym modelu rodziny (McDonald 2000, s. 2). Autorzy tej hipo
tezy upatrują przyczyn obniżającej się płodności w uwarunkowaniach społecznych.
Zakładają, że preferencje prokreacyjne są zależne od czynników makrospołecznych
(m.in. od utrwalonego społecznego ideału rodziny, systemu zabezpieczeń społecznych,
cen mieszkań czy polityki rynku pracy) oraz mikrospołecznych, do których można
zaliczyć osobisty ideał rodziny, ukształtowany w toku socjalizacji, zachowania prokre
acyjne rodziców, materialne warunki życia itp. (Lutz i in. 2006, s. 173-183).
Należy zaznaczyć, że hipoteza pułapki niskiej dzietności jest jedną z wielu koncepcji
aspirujących do wyjaśnienia uwarunkowania postaw i decyzji prokreacyjnych. Formuła
niniejszego opracowania nie pozwala na szczegółowe omówienie pozostałych, warto
jednak zaznaczyć, że problematyka ta jest szeroko analizowana zarówno w piśmien
nictwie zagranicznym (por. np. Mason 1997; McDonald 2000; Leridon 2015; Sobotka
2017), jak i w publikacjach polskich uczonych (np. Kluzowa, Slany 2004; Slany 2006;
Kotowska 2014; Kotowska, Jóźwiak 2012). Biorąc pod uwagę wielość proponowanych
ujęć tej problematyki, można stwierdzić, że wypracowanie uniwersalnej teorii płodności
nie jest możliwe, jakkolwiek większość autorów podziela pogląd, zgodnie z którym
[…] wzorzec postaw prokreacyjnych jest funkcją systemu wartości moralnych, kulturowych
i materialnych ukształtowanego pod wpływem zewnętrznych czynników o charakterze makro
społecznym. Wzorce zachowań prokreacyjnych zależą natomiast od czynników biologicznych,

380

Agata Zygmunt

czynników określających świadomość postaw prokreacyjnych oraz czynników określających
możliwości realizacji postaw (Ignatczyk 1990, s. 119).

W socjologicznych koncepcjach wyjaśniających postawy prokreacyjne stosunkowo
często pojawiają się twierdzenia wskazujące na związek pomiędzy spadkiem dziet
ności i stopniową liberalizacją utrwalonych schematów dotyczących ról płciowych
(np. McDonald 2000; Slany 2006; Titkow, Duch-Krzysztoszek 2009; Lesthaeghe 2010;
Lesthaeghe 2014). Wzrost znaczenia takich wartości i zasad, jak indywidualizm, sa
morealizacja, określanie się w kategoriach własnego „ja”, autonomia w podejmowaniu
decyzji i odpowiedzialność za własne wybory życiowe (Slany 2006, s. 68-69) stanowią
społeczne tło przemian prowadzących do emancypacji kobiet, ich ekonomicznej
niezależności, które skutkują wyrównywaniem się statusów społecznych kobiet i męż
czyzn oraz zanikaniem tradycyjnego podziału ról płciowych. Poza tym liberalizacja
norm społecznych odnoszących się do rodzin, wielość akceptowanych stylów życia
i ról społecznych sprawia, że kobiety i mężczyźni mogą odczuwać swobodę wyboru
idealnych modeli rodziny (Sobotka, Beaujouan 2014, s. 2). Oprócz tradycyjnych form
życia rodzinnego opartych na małżeństwie z dziećmi pojawiają się inne, nie zawsze
sformalizowane i bazujące na rodzicielstwie związki (np. związki kohabitacyjne czy też
oparte na dobrowolnej bezdzietności).
Mając na uwadze opisane przemiany, istotne staje się pytanie, w jaki sposób w no
wych warunkach zmienia się podejście do rodzicielstwa. Odpowiadając na nie, Tomáš
Sobotka i Éva Beaujouan przekonują: „mimo iż ludzie stali się bardziej tolerancyjni
na nietradycyjne zachowania, wysoka wartość rodzicielstwa i posiadania dzieci nie
koniecznie zanikła” [tłum. A.Z.] (Sobotka, Beaujouan 2014, s. 2). Jednak w kontekście
ewoluujących ról płciowych i wyrównywania się statusów społecznych kobiet i mężczyzn
warto sprawdzić, na ile ważne są te kwestie dla kobiet i mężczyzn, którzy wychodzą poza
utrwalone przez lata schematy ról płciowych. Można domniemywać, że aktywizacja
zawodowa kobiet przyczyniać się będzie do swoistego przewartościowania (przynaj
mniej u niektórych) życiowych priorytetów. Być może również analogiczny proces
będzie można zaobserwować wśród mężczyzn, którzy partycypują w coraz większym
stopniu w życiu rodzinnym, realizując model „nowego ojcostwa” (Fuszara red. 2008;
Sikorska 2009), wchodząc w rolę nowoczesnych, aktywnych, zaangażowanych ojców
(Dzwonkowska-Godula 2011, s. 115). Innymi słowy, interesująca wydaje się kwestia,
na ile przejście od modelu ojcostwa i macierzyństwa tradycyjnego ku nowoczesnemu
przekłada się na determinację kobiet i mężczyzn do posiadania dzieci i znaczenie, jakie
przypisują oni rodzicielstwu.
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Założenia metodologiczne
Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule uzyskano w ramach projektu „Uwarun
kowania planów i decyzji prokreacyjnych mieszkańców województwa śląskiego”, zreali
zowanego w 2016 roku. Celem badań było poznanie decyzji oraz planów związanych
z posiadaniem dzieci osób będących w wieku właściwym dla prokreacji, zamieszku
jących różne powiaty województwa śląskiego. Problematyka badawcza obejmowała
wiele zagadnień dotyczących czynników warunkujących podjęte do tej pory decyzje
związane z posiadaniem dzieci, jak również plany dotyczące prokreacji. Ze względu
na ograniczoną formułę niniejszego opracowania zaprezentowany materiał będzie
dotyczył trzech wybranych pytań badawczych:
1. Jakie są plany prokreacyjne kobiet i mężczyzn?
2. Jakie są najważniejsze powody, dla których kobiety i mężczyźni mają lub chcą mieć
dzieci?
3. Jakie działania są skłonne podjąć kobiety i mężczyźni w celu realizacji swoich planów
związanych z posiadaniem i wychowaniem dzieci?
Badania zostały zrealizowane przy zastosowaniu techniki wywiadu standaryzowane
go. W celu dokonania porównań wyników w kwestionariuszu uwzględniono – między
innymi – pytania, którymi posłużono się w ogólnopolskich badaniach dotyczących
postaw i potrzeb prokreacyjnych zrealizowanych przez CBOS (CBOS 2010; CBOS 2012).
Założono objęcie badaniami mieszkańców województwa śląskiego w wieku 18-39 lat.
Badana populacja została więc ograniczona do kategorii osób pełnoletnich, które są
w wieku właściwym dla prokreacji2. Dobór próby badawczej miał charakter celowy,
kwotowy oparty na takich zmiennych, jak: miejsce zamieszkania, płeć i wiek. Badaniami
objęto łącznie 1000 osób.
Charakterystykę badanej populacji z uwzględnieniem najważniejszych cech spo
łeczno-demograficznych zaprezentowano w tabeli 1. Rozkład cech społeczno-demo
graficznych respondentów świadczy o dużym zróżnicowaniu badanej grupy, badani
reprezentują różne środowiska, co pozwala na wyciągnięcie na podstawie ich opinii
miarodajnych wniosków.
Ograniczenie próby badawczej do osób dorosłych, które nie ukończyły 40. roku życia, wynika
z doświadczeń badaczy postaw prokreacyjnych, m.in. Zbigniewa Smolińskiego oraz Marleny Kuciar
skiej-Ciesielskiej (1989). Mając na uwadze fakt, że częstość rodzenia dzieci jest wysoce asymetryczna
na skali wieku, postulowali ograniczanie udziału w próbie badawczej kobiet starszych wiekiem i stażem
małżeńskim, ponieważ większość z nich zrealizowała już swoje plany prokreacyjne.
2
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Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej
Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Wiek
18-24 lata
25-29 lat
30-34 lata
35-39 lat
Stan cywilny
Kawaler/panna
Żonaty/zamężna
Rozwiedziony/rozwiedziona
Wdowiec/wdowa
Brak odpowiedzi
Wykształcenie
Gimnazjalne lub niższe
Zasadnicze zawodowe
Średnie lub pomaturalne
Wyższe
Brak odpowiedzi
Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 20 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 21 tys. do 70 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 70 tys. do 100 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 101 tys. do 200 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

N

%

505
495

50,5
49,5

258
250
248
244

25,8
25,0
24,8
24,4

574
390
26
4
6

57,4
39,0
26,0
0,4
0,6

28
98
476
389
9

2,8
9.8
47,6
38,9
0,9

80
23
351
17
391
138

8,0
2,3
35,1
1,7
39,1
13,8

Źródło: badania i obliczenia własne.

Przeprowadzone badania miały charakter opisowy, natomiast zaprezentowana
w dalszej części artykułu analiza opiera się na porównaniu opinii uzyskanych w grupach
indagowanych kobiet i mężczyzn.

Znaczenie rodzicielstwa i prokreacji w świetle badań empirycznych
Analizę planów i decyzji prokreacyjnych rozpocząć należy od poznania preferowa
nego przez badane kobiety i mężczyzn wzorca dzietności. Pierwsze pytanie dotyczy
więc liczby dzieci, jaką chcieliby mieć respondenci, niezależnie od tego, jaki jest ich
stan cywilny, wiek oraz liczba obecnie posiadanych dzieci. Dane zaprezentowane na
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wykresie 1 pokazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej deklarują chęć
posiadania dwojga dzieci, przy czym odpowiedź tę wybierało 51,3% kobiet i 47,4%
mężczyzn. Troje dzieci chciałoby mieć 20,4% kobiet oraz 16,4% mężczyzn, natomiast
jedno – odpowiednio: 13,0% i 13,4% z nich. Bezdzietność za najbardziej pożądany
model życia uznało z kolei 6,0% respondentek i 7,7% respondentów. Warto również
dodać, że 6,9% mężczyzn i 4,4% kobiet miało trudności z określeniem pożądanej liczby
dzieci (6,9% wskazań wobec 4,4% odpowiedzi udzielonych przez kobiety). Rozkłady
odpowiedzi uzyskane w obu grupach są zatem podobne, co oznacza, że preferencje
kobiet i mężczyzn odnośnie do preferowanej wielkości rodziny się pokrywają. Warto
również dodać, że zestawienia wyników, uwzględniające wiek badanych, nie wskazują
na różnice w pożądanym wzorcu realizowanej płodności – we wszystkich grupach
respondentów zdecydowanie najwyższy odsetek odpowiedzi dotyczy dwojga dzieci, na
drugim miejscu wskazuje się zaś troje dzieci jako ich najbardziej pożądaną liczbę. To
wyobrażenie idealnego modelu rodziny jest zbieżne z wynikami badań CBOS (2012),
jak również z danymi pochodzącymi z badań międzynarodowych (Sobotka, Beaujouan
2014). Bazując na wynikach licznych sondaży dotyczących zagadnień związanych
z prokreacją, T. Sobotka i É. Beaujouan formułują tezę, że trwałość wzorca rodziny
z dwojgiem dzieci, którą obserwuje się w Europie, jest niezwykła. „Wydaje się, że ani
długoterminowe doświadczenie płodności poniżej poziomu zastępowalności pokoleń,
ani poważne wstrząsy społeczne i gospodarcze czy zmiany kulturowe i technologiczne
nie wpłynęły na powszechne przekonanie, że posiadanie dwojga dzieci jest idealne,
Agata Zygmunt
zarówno z perspektywy jednostki, jak i dla społeczeństwa” [tłum. A.Z.] – piszą autorzy
(Sobotka,
2014,
25).
Wykres.
1. Beaujouan
Liczba dzieci,
jakąs. chciał(a)by
mieć respondent(ka) w swoim życiu
60,0%

51,3%

50,0%

47,4%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

6,0%7,7%

20,4%
16,4%

13,0% 13,4%

3,0%

2,0%

0,0%
wcale

jedno

dwoje

troje
kobieta

czworo

0,6% 0,8%

2,4%4,5%

pięcioro i więcej tyle, ile się zdarzy

6,9%
4,4%
trudno
powiedzieć

mężczyzna

1. Liczba
dzieci,
jaką
chciał(a)by mieć respondent(ka) w swoim życiu
*Wykres
Na wykresie
pominięto
braki
danych.
* Na wykresie
pominięto
braki danych.
Źródło:
badania
i obliczenia
własne, K: N=501, M: N=494.
Źródło: badania i obliczenia własne, K: N = 501, M: N = 494.

Wykres 2. Stosunek respondenta/respondentki do stwierdzenia: „Dla osiągnięcia pełnej
życiowej satysfakcji człowiek powinien posiadać dziecko”

mężczyzna

33,2%

30,2%

19,8%

8,7%

8,1%

51,3%
50,0%

47,4%

40,0%
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20,4%
16,4%

20,0%

13,0% 13,4%
6,9%
6,0%7,7%
10,0%
4,5%
4,4%
3,0%
O miejscu, jakie zajmuje macierzyństwo oraz ojcostwo
wartości respon
2,0%w hierarchii
0,6% 0,8% 2,4%

dentów,
0,0% można wnioskować na podstawie zadeklarowanego przez nich stosunku do
jedno
dwojeżyciowejtroje
czworo
pięcioro
i więcej tyle, ile
się zdarzy
trudno
stwierdzenia: wcale
„Dla osiągnięcia
pełnej
satysfakcji
człowiek
powinien
posiadać
powiedzieć
dziecko”. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że dwie trzecie kobiet
kobieta
mężczyzna
zadeklarowało pozytywny związek pomiędzy posiadaniem dzieci i życiową satysfak
cją: 44,2% z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 24,8% wskazało na opcję
* Na wykresie pominięto braki danych.
„raczej tak”. Wyraźnie niższy niż wśród kobiet był odsetek mężczyzn deklarujących
Źródło: badania i obliczenia własne, K: N=501, M: N=494.
odpowiedź „zdecydowanie tak” (33,2%). Z kolei 30,2% z nich zaznaczyło opcję „raczej
tak”. Zbliżony odsetek respondentek i respondentów udzielił odpowiedzi neutralnej („ani
Wykres
2. Stosunek
stwierdzenia:
„Dla
osiągnięcia pełnej
tak,
ani nie”),
natomiastrespondenta/respondentki
więcej mężczyzn niż kobiet do
wybrało
odpowiedzi
negatywne
życiowej
satysfakcji
człowiek
powinien
posiadać
dziecko”
(„raczej nie” i „zdecydowanie nie”). Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie 2.

mężczyzna

33,2%
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30,2%

44,2%
0%
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20%

zdecydowanie tak

19,8%

24,8%
30%
raczej tak

40%
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ani tak, ani nie

8,7%

20,8%

60%
raczej nie

70%

80%

8,1%

5,3% 5,0%
90%

100%

zdecydowanie nie

Wykres 2. S tosunek respondenta/respondentki do stwierdzenia: „Dla osiągnięcia pełnej życiowej
* Na wykresie
pominięto
brakipowinien
danych. posiadać dziecko”
satysfakcji
człowiek

badania
i obliczenia
* Źródło:
Na wykresie
pominięto
braki danych.własne, K: N=505, M:
Źródło: badania i obliczenia własne, K: N = 505, M: N = 494.

N=494.

Przywołane dane pozwalają przypuszczać, że zarówno biorące udział w badaniu
kobiety, jak i mężczyźni dosyć wysoko w hierarchii wartości stawiają rodzicielstwo.
Jeśli bycie rodzicem jest warunkiem osiągnięcia pełnej życiowej satysfakcji, to zapewne
większość badanych będzie dążyła do wejścia w tę rolę. Pewne rozbieżności uwidacz
niające się we frekwencjach wskazań udzielanych przez kobiety i mężczyzn można
wiązać z wiekiem respondentów: pogłębione analizy pozwalają stwierdzić, że najmłodsi
mężczyźni nieco rzadziej niż pozostali badani deklarowali brak przekonania odnośnie
do pozytywnej zależności występującej pomiędzy satysfakcją życiową i posiadaniem
dziecka. Najpewniej respondentom tym perspektywa rodzicielstwa jawi się jako dosyć
odległa, dlatego trudno im odnieść się z pełnym przekonaniem do zaproponowanego
stwierdzenia.
Warto również zwrócić uwagę na sporą grupę badanych – zarówno kobiet, jak
i mężczyzn – którzy wybrali odpowiedź „ani tak, ani nie”. Ich opinie mogą sugerować,
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że samorealizacja nie musi być związana z posiadaniem dziecka, satysfakcję życiową
bowiem mogą zapewniać także inne doświadczenia. Znamienne jest to, że procent
wskazań na tę odpowiedź był zbliżony we wszystkich grupach badanych wyróżnionych
ze względu na wiek, co pozwala wnioskować o utrwalającej się popularności wizji ży
cia, w którym dziecko może, ale nie musi stanowić o odczuwanej satysfakcji życiowej.
Ciekawych informacji dostarcza rozkład odpowiedzi na pytanie o powody, dla
których indagowani chcą mieć lub mają dzieci – ich zestawienie zaprezentowano
na wykresie 3. Najwięcej kobiet (66,5%) wyraziło przekonanie, że dziecko przynosi
radość i satysfakcję. Stosunkowo często pojawiały się również w tej grupie badanych
odpowiedzi sugerujące, że dziecko nadaje życiu sens (56,9%). Z kolei dla 40,0% re
spondentek ważne jest to, że dziecko wzmacnia więź między rodzicami, a dla 30,8%
posiadanie dziecka jest naturalną potrzebą. O tym, że dzięki posiadaniu dziecka ma się
poczucie bycia potrzebnym, przekonana jest co czwarta uczestniczka badania (26,7%),
natomiast mniej więcej co piąta (19,4%) ma lub chce mieć dziecko, ponieważ gwaran
tuje to ciągłość rodziny. Mniejszy odsetek kobiet (13,3%) podał argument, że dzięki
posiadaniu dziecka nie jest się samotnym na starość. Relatywnie rzadko respondentki
wiązały posiadanie dziecka z gwarancją opieki czy ekonomicznego zabezpieczenia
Wykres 3. Najważniejsze powody, dla których respondent(ka) chce mieć lub ma
na
starość oraz z rozpatrywaniem rodzicielstwa w kategoriach obowiązku względem
dziecko/dzieci
56,0%

Dziecko przynosi radość i satysfakcję
50,5%

Dziecko nadaje sens życiu

66,5%

56,9%

41,1%
40,0%

Dziecko wzmacnia więzi między rodzicami
22,7%

Posiadanie dziecka jest naturalną potrzebą

30,8%

21,7%
26,7%

Dzięki posiadaniu dziecka ma się poczucie bycia potrzebnym
Posiadanie dziecka gwarantuje ciągłość rodziny

31,5%

19,4%
13,5%
13,3%

Dzięki posiadaniu dziecka nie jest się samotnym na starość

9,9%
6,1%

Posiadanie dziecka gwarantuje opiekę na starość

7,9%
4,1%

Posiadanie dziecka stanowi zabezpieczenie ekonomiczne na starość
Posiadanie dziecka jest obowiązkiem względem społeczeństwa i państwa

2,2%

Inne powody

1,7%
0,5%
0,0%
mężczyzna

6,7%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

kobieta

* Na wykresie
pominięto brakipowody,
danych wynikające
z zastosowania
reguły przejścia.
Wykres
3. Najważniejsze
dla których
respondent(ka)
chce mieć lub ma dziecko/dzieci
** Procent wskazań nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

* Źródło:
Na wykresie
braki
danychK:wynikające
reguły przejścia.
badaniapominięto
i obliczenia
własne,
N=412, M:z zastosowania
N=416.
** Procent wskazań nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania i obliczenia własne, K: N = 412, M: N = 416.
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społeczeństwa i państwa – frekwencje wskazań w odniesieniu do tych argumentów
nie przekroczyły 6,1%.
Także w grupie mężczyzn przekonanie o tym, że dziecko przynosi radość i satys
fakcję, stanowiło najczęściej deklarowany powód posiadania dziecka (56,0% wskazań).
Połowa badanych (50,5%) przyznaje, że decyzja o rodzicielstwie podyktowana jest
w ich wypadku przekonaniem, że dziecko nadaje życiu sens. Według 41,1% indago
wanych mężczyzn dziecko wzmacnia więź między rodzicami, natomiast o roli dziecka
jako gwaranta ciągłości rodziny przekonanych jest 31,5% z nich. Podobny odsetek
respondentów deklaruje, że powodem, dla którego chcą mieć dzieci, jest naturalna
potrzeba rodzicielstwa (22,7%) oraz bycia potrzebnym (21,7%). Opinie sugerujące, że
dzięki posiadaniu dziecka nie jest się samotnym na starość, wyraziło 13,5% mężczyzn,
a 9,9% z nich dostrzega w rodzicielstwie szansę na zapewnienie sobie opieki na starość.
Niewiele mniej respondentów podawało argument, że posiadanie dziecka gwarantuje
zabezpieczenie ekonomiczne na starość (7,9% wskazań), a także że jest to obowiązek
względem społeczeństwa i państwa (6,7% odpowiedzi).
Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że w obu grupach badanych
przeważa pogląd, zgodnie z którym dziecko jest wartością samą w sobie, warunkującą
życiową satysfakcję i nadającą życiu sens. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że argumenty
te wskazuje większy odsetek kobiet niż mężczyzn, co zwykło się tłumaczyć odczuwaną
przez nie „naturalną” potrzebą posiadania dzieci czy też „instynktem macierzyńskim”.
O ile na gruncie rozważań socjologicznych trudno odnosić się do instynktu macie
rzyńskiego rozpatrywanego w kategoriach biologicznych, gatunkowych, o tyle warto
zwrócić uwagę na ujęcie instynktu jako konstruktu, który jest „społecznie fabrykowany”
(Macintyre 1982): posiadanie potomstwa jest swoistą normą społeczną, odzwiercie
dleniem postaw społecznie pożądanych, którym podporządkowują się kobiety. Proces
socjalizacji zakłada wdrożenie do ról płciowych, a głęboka internalizacja ich przepisów
może przyczyniać się do odczuwania pragnienia posiadania dzieci. Ponadto, jak zauwa
ża Jan Paradysz (1977), na zachowania prokreacyjne silny wpływ wywiera tzw. efekt
demonstracyjny. Polega on na obserwowaniu, a następnie naśladowaniu zachowań
osób należących do grup odniesienia. Daje się również zauważyć, że większy odsetek
indagowanych mężczyzn niż kobiet prezentuje pragmatyczne podejście do kwestii
posiadania dzieci, które mają być swoistą „polisą ubezpieczeniową”: ich rolą ma być
sprawowanie opieki nad rodzicami w podeszłym wieku, mają też gwarantować im
zabezpieczenie ekonomiczne. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że badani mężczyźni
wyraźnie bardziej niż kobiety akcentują potrzebę posiadania dzieci w powiązaniu z za
pewnieniem ciągłości rodziny – chcą pozostawić po sobie schedę, którą dziedziczyć
będą kolejne pokolenia.
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O znaczeniu rodzicielstwa dla badanych można również wnioskować na podstawie
odpowiedzi, jakich udzielili na pytanie o działania, które byliby skłonni podjąć, aby
zrealizować swoje plany związane z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Zestawienie
odpowiedzi zaprezentowano w tabeli 2. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej
deklarują, że aby zostać rodzicami, poddaliby się badaniom lekarskim sprawdzającym
ich zdolność do zajścia w ciążę lub spłodzenia dziecka. Suma wskazań na odpowiedzi
pozytywne („zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”) w obu grupach przekracza 90,0%,
przy czym jednoznaczne pozytywne deklaracje złożyło więcej kobiet niż mężczyzn.
Wśród respondentów pojawiło się z kolei więcej odpowiedzi wskazujących na trudności
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. W odniesieniu do kwestii poddania się leczeniu
mającemu na celu zwiększenie szans na zajście w ciążę lub spłodzenie dziecka większą
determinację deklarują kobiety: trzy czwarte z nich jest na to zdecydowanych, a 22,0%
przyznało, że raczej byłyby skłonne podjąć tego typu działania. W przypadku mężczyzn
deklaracje te są bardziej ostrożne: 58,9% z nich udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie
tak”, a 29,3% wybrało opcję „raczej tak”. Respondenci i respondentki wyrazili podobne
opinie w odniesieniu do zmiany miejsca zamieszkania, mającej na celu stworzenie
lepszych warunków dla wychowania dzieci – suma wskazań na odpowiedzi pozytywne
wyniosła 74,8% w grupie kobiet i 72,6% w grupie mężczyzn. Także pomysł stworzenia
rodziny zastępczej poparł podobny odsetek badanych kobiet i mężczyzn, przy czym
należy zaznaczyć, że poparcie to nie było szczególnie duże – wyraził je co trzeci badany
w każdej z grup, podczas gdy odsetek osób deklarujących brak zainteresowania takimi
działaniami oscylował wokół 40,0% zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn.
Respondenci i respondentki zgodnie wyrażali również brak akceptacji dla pomysłu za
trudnienia surogatki w celu realizacji planów prokreacyjnych – zdecydowana większość
kobiet i mężczyzn (odpowiednio 87,5% i 79,2%) nie zdecydowałaby się na podjęcie
takiego działania. Warto przy tym zauważyć, że odsetek mężczyzn deklarujących trud
ności w zajęciu stanowiska w tej sprawie był o 6,3 punktów procentowych wyższy niż
odsetek kobiet wyrażających podobne wątpliwości (14,5% wobec 8,2%). Rozbieżności
w deklaracjach respondentek i respondentów ujawniają się najwyraźniej w odniesieniu
do rezygnacji z pracy zawodowej w celu poświęcenia się zadaniu wychowania dziecka.
Skłonność do podjęcia takiego działania zadeklarowało łącznie 50,5% kobiet (suma od
powiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) oraz 29,6% mężczyzn. Różnice odpowiedzi
uwidaczniają się także w odniesieniu do poddania się zabiegowi in vitro: pozytywnie
odniosło się do tego działania 57,1% kobiet oraz 48,3% mężczyzn, co jest o tyle waż
ne, że to temu zabiegowi poddawane są kobiety, które najsilniej fizycznie odczuwają
jego skutki. Zapewne również dlatego więcej mężczyzn niż kobiet miało trudności
z udzieleniem jednoznacznej deklaracji w odniesieniu do tej kwestii. Poddani badaniu
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Tabela 2. Działania, jakie był(a)by skłonny(a) podjąć respondent(ka),
aby zrealizować swoje plany związane z posiadaniem i wychowaniem dzieci
zdecydowanie tak
K
M

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie
K
M

trudno
powiedzieć
K
M

K
M
K
M
Poddanie się ba
daniom lekarskim,
sprawdzającym
77,2% 64,8% 19,6% 26,4% 2,0% 3,2% 0,2% 1,5% 1,0% 4,2%
moją zdolność do
zajścia w ciążę/
spłodzenia dziecka
Poddanie się
leczeniu, mającemu
na celu zwiększenie
74,3% 58,9% 22,0% 29,3% 2,0% 4,4% 0,2% 1,7% 1,5% 5,6%
szans na zajście
w ciążę/spłodzenie
dziecka
Poddanie się zabie
gowi in vitro
24,1% 23,2% 33,0% 25,1% 16,1% 14,3% 11,7% 14,5% 15,1% 22,9%
Adoptowanie
dziecka

22,0% 18,1% 36,1% 29,1% 15,3% 20,8% 7,4%

9,0% 19,1% 23,0%

Stworzenie rodziny
zastępczej
12,4% 10,8% 22,3% 20,5% 27,5% 31,8% 11,4% 13,9% 26,1% 23,0%
Rezygnacja
z pracy zawodowej
i poświęcenie się
zadaniu wychowa
nia dziecka
Zmiana pracy
w celu sprawowania
opieki nad dziec
kiem
Zmiana miejsca
zamieszkania, aby
stworzyć lepsze
warunki dla wycho
wania dziecka
Zatrudnienie
surogatki (matki
zastępczej)

17,1% 8,1% 33,4% 21,5% 23,3% 19,1% 12,1% 19,8% 14,1% 21,3%

27,5% 17,4% 41,7% 41,9% 10,7% 17,2% 6,0%

7,8% 14,1% 15,7%

32,2% 28,1% 42,6% 44,5% 8,2%

6,1% 13,2% 12,2%

1,2%

1,7%

3,0%

9,0%

3,7%

4,7% 11,9% 14,3% 75,6% 64,9% 8,2% 14,5%

* W tabeli pominięto braki danych wynikające z zastosowania reguły przejścia.
Źródło: badania i obliczenia własne, K: N = 404, M: N = 409.
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kobiety i mężczyźni różnią się również pod względem wyrażanych opinii dotyczących
adoptowania dziecka. Łącznie 58,1% kobiet rozważyłoby taką ewentualność, podczas
gdy odsetek mężczyzn dopuszczających adopcję dziecka wyniósł 47,2%, przy czym co
piąta respondentka i co czwarty respondent nie potrafił zająć jednoznacznego stano
wiska w tej sprawie. Wyniki badań pokazują ponadto, że kobiety deklarują większą niż
mężczyźni skłonność do zmiany pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. O ile
odsetek odpowiedzi „raczej tak” jest w obu grupach praktycznie jednakowy (41,7% oraz
41,9%), o tyle w przypadku odpowiedzi „zdecydowanie tak” rozbieżności są wyraźnie
większe – sięgają 10 punktów procentowych (odpowiednio: 27,5% i 17,4% wskazań).
Zaprezentowane dane pozwalają na zweryfikowanie deklaracji, jakich udzielili
badani, odpowiadając na wcześniej zadane pytania. Zarówno dla kobiet, jak i dla
mężczyzn posiadanie i wychowanie dzieci jest jednym z życiowych celów. Są skłonni
podjąć spory wysiłek, aby go zrealizować, przy czym dostrzeżone rozbieżności w de
klaracjach respondentek i respondentów mogą prowadzić do konstatacji, że to jednak
kobiety deklarują większą determinację w dążeniu do realizacji planów związanych
z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Są gotowe na wiele wyrzeczeń, wyrażają gotowość
podporządkowania temu wielu innych życiowych aktywności – rola matki wydaje się
centralna, a jej przepisy nawiązują do tradycyjnego modelu rodziny. Podobnie zdają się
odczytywać ją mężczyźni: deklarują oni co prawda podjęcie działań ukierunkowanych na
realizację planów rodzicielskich, jednak wydają się one mieć ograniczony zakres. Kończą
się one w przypadku znacznej części badanych tam, gdzie w grę wchodzi ograniczenie
aktywności zawodowej. Można zatem przypuszczać, że mężczyźni ci są przywiązani
do tradycyjnego podziału ról w rodzinie – być może nie deklarują podjęcia pewnych
wysiłków związanych z posiadaniem i wychowaniem dzieci, ponieważ w modelu rodziny,
który akceptują, to kobiety czyni się odpowiedzialnymi – między innymi – za opiekę
nad dziećmi i oczekuje się od nich redukcji aktywności pozarodzinnej.

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że zarówno kobiety,
jak i mężczyźni chcą mieć dzieci, posiadanie potomstwa jest dla nich ważne, podob
nie jak bycie rodzicem. Niemniej jednak to kobiety skłonne są do nieco większych
wyrzeczeń i wysiłków ukierunkowanych na realizację planów prokreacyjnych niż
mężczyźni. Nie musi to – rzecz jasna – oznaczać, że bycie rodzicem jest dla mężczyzn
mniej ważne niż dla kobiet, niemniej jednak z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że część z nich podtrzymuje tradycyjne wyobrażenie podziału ról płcio
wych. Przykładowo, trudno im wyobrazić sobie, że rezygnują z pracy zawodowej lub
że zmieniają ją w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
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Uzyskane dane wydają się potwierdzać tezę sformułowaną przez Petera McDonalda,
zgodnie z którą bardzo niska dzietność w państwach wysoko rozwiniętych stanowi
rezultat konfliktu albo przynajmniej niespójności pomiędzy realizowaną w zoriento
wanych indywidualistycznie instytucjach społecznych równością płci a nierównością,
która jest podtrzymywana w instytucjach zorientowanych na rodzinę (McDonald 2000,
s. 427). Oznacza to, że o ile dzięki aktywizacji zawodowej kobiet monopol mężczyzn
na rynku pracy został przełamany, o tyle sfera domowa nie poddaje się takiej egalita
ryzacji. Niedostateczne wsparcie w wypełnianiu ról związanych z wychowaniem dzieci,
zarówno ze strony mężczyzn, jak i instytucji, sprawia, że z obawy przed spodziewanym
konfliktem ról na linii praca – dom część kobiet rezygnuje z planów prokreacyjnych,
bądź – w najlepszym razie – zmienia je w kierunku ograniczenia liczby posiadanych
dzieci.
Podsumowując, należy zauważyć, że prezentowane w niniejszym tekście analizy
koncentrują się na ukazaniu pewnych różnic i podobieństw w zakresie planów i decyzji
prokreacyjnych deklarowanych przez kobiety i mężczyzn. Nie musi to oznaczać, że płeć
stanowi najważniejszy czynnik różnicujący postawy względem prokreacji – można
bowiem założyć, że jednakowo ważnymi, a nawet istotniejszymi zmiennymi może być
wiek, wykształcenie czy stan cywilny. Formuła niniejszego opracowania nie pozwala
na zaprezentowanie bardziej szczegółowych wyników, ukazujących zależności między
zmiennymi oraz na ich pogłębioną analizę, dlatego też skoncentrowano się na pokaza
niu, w jaki sposób kwestię prokreacji i rodzicielstwa postrzegają obecne i potencjalne
matki oraz ojcowie.
Trzeba również podkreślić, że referowane wyniki bazują na deklaracjach i opiniach
respondentów i jako takie stanowią przyczynek do pogłębionego rozpoznania tema
tu poprzez badania, wykraczające poza zakres możliwy do uchwycenia za pomocą
metodologii właściwej badaniom socjologicznym, np. poprzez przeprowadzenie po
miaru motywacji do posiadania dzieci, które prowadzone są na gruncie psychologii
(por. np. Mynarska, Rytel 2014).
Warto również odnieść się do terenu badań – województwa śląskiego. Region ten
doświadcza pewnych uniwersalnych problemów demograficznych, takich jak starze
nie się populacji, będące następstwem spadku liczby urodzeń, wydłużania trwania
życia oraz odpływu wędrówkowego, przy tym jednak zwraca się uwagę na większą ich
dynamikę w porównaniu z innymi obszarami kraju. Województwo śląskie starzeje się
szybciej, intensywniej też doświadcza depopulacji. Jednocześnie region ten jest mocno
zróżnicowany pod względem demograficznym, społecznym i gospodarczym: są powiaty
aktywne demograficznie, w których w ostatnich latach odnotowano wzrost zaludnienia
spowodowany dodatnim przyrostem naturalnym i dodatnim saldem migracji, można
jednak wskazać również takie, które doświadczają wyraźnego spadku zaludnienia
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w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji (Zygmunt
2018). Opinie osób zamieszkujących to województwo nie muszą stanowić odzwiercie
dlenia przekonań mieszkańców pozostałych regionów Polski, niemniej jednak sondaż,
którego wyniki prezentuje niniejszy tekst, przeprowadzono na terenie 27 z 36 powiatów
tego województwa, wydaje się więc, że uzyskane wyniki mogą zostać uznane za miaro
dajne zarówno w odniesieniu do populacji województwa, jak i całego kraju.
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THE IMAGE OF SEXUAL MORES AND CUSTOMS OF YOUNG WOMEN AND MEN.
ATTITUDES TOWARDS SELECTED NORMS RELATED TO SEXUAL ACTIVITY
ABSTRACT: Nowadays, we can observe a fundamental change in the axionormative order related to
human sexuality and a change in the role of individual agendas (factors) of sexual socialization. The
study presents selected results of a study on the sexual morality of adolescents on the threshold of
adulthood, aged 18-19, carried out on a nationwide research sample in 2017. The subject of the study
was the attitude of the respondents to social norms related to sexual activity. Most respondents have
had their first pre-initiation sexual experience, slightly more than half of the respondents have had
their sexual initiation. More often, women have such experiences, which is one of the most important
pieces of evidence in changes in the mores of young adults. Respondents support norms that can
be described as components of liberal sexual customs. The sex of the respondents is an important
factor in differentiating their views. Greater liberalism of young men is manifested, among others,
in their relation to norms related to risky sexual behavior. Women significantly more often support
norms that relate to sexual health.
KEYWORDS: sexual customs, sexual mores, young adults, sexual activity.
ABSTRAKT: Współcześnie następuje zasadnicza zmiana w ładzie aksjonormatywnym odnoszącym się
do seksualności człowieka oraz zmiana roli poszczególnych agend (czynników) socjalizacji seksualnej.
W opracowaniu prezentowane są wybrane wyniki badań nad obyczajowością seksualną młodzieży na
progu dorosłości, w wieku 18-19 lat, zrealizowanych na ogólnopolskiej próbie badawczej w 2017 roku.
Przedmiotem badań był stosunek respondentów do norm społecznych związanych z aktywnością
seksualną. Większość badanych ma za sobą pierwsze, przedinicjacyjne doświadczenia seksualne,
nieco ponad połowa odbyła inicjację seksualną. Częściej takie doświadczenia mają kobiety, co jest
jednym z najważniejszych dowodów zaistnienia zmian obyczajowych. Respondenci wspierają normy,
które można określić jako składowe liberalnej obyczajowości seksualnej. Płeć badanych jest ważnym
czynnikiem różnicującym ich poglądy. Większy liberalizm młodych mężczyzn przejawia się, między
innymi, w ich stosunku do norm związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Kobiety
istotnie częściej wspierają normy, które odnoszą się do zdrowia seksualnego.
SŁOWA KLUCZOWE: obyczajowość seksualna, młodzi dorośli, aktywność seksualna.

W opracowaniu prezentowane są wybrane wyniki badań ilościowych nad obyczajowo
ścią seksualną osób w wieku 18-19 lat. Przedmiotem badań był stosunek respondentów
do norm społecznych związanych z aktywnością seksualną.
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Przez obyczajowość najczęściej rozumie się ogół obyczajów przyjętych w danej
grupie (zbiorowości). Obyczaje zaś to charakterystyczne dla określonego środowiska
(także miejsca i czasu) powszechnie tam znane i respektowane formy zachowania się
pewnej zbiorowości społecznej (Wroczyński 2006, s. 756). Zachowania te, przebiega
jące według określonego wzoru, są wyznaczone systemem wartości, związane z oceną
moralną i obarczane sankcjami przymusu moralnego oraz utwierdzone tradycją, a ich
nieprzestrzeganie może spowodować niezadowolenie społeczne, a nawet naganę lub
karę, wyrugowanie z kręgu wspólnoty (Gajda 2008, s. 25). Obyczajowość seksualna to
zbiór uznanych społecznie norm i wzorów (modeli) postępowania odnoszących się do
zachowań seksualnych (manifestacji i realizacji potrzeb seksualnych) podejmowanych
przez partnerów seksualnych bądź przez pojedynczą osobę (w przypadku zachowań
autoerotycznych). Obejmuje ona także zachowania podejmowane w celu zainicjowania
związku seksualnego, jego utrzymania lub zakończenia. Niektóre z tych zachowań,
uznane przez prawo, religię lub otoczenie społeczne za ważne, poddane są kontroli
społecznej mimo ich prywatnego charakteru (Wąż 2010). Tak rozumiana obyczajo
wość seksualna jest kategorią teoretyczno-metodologiczną, która obejmuje – z jednej
strony – stosunek do norm odnoszących się do zachowań seksualnych (to co deklaro
wane), z drugiej zaś dotyczy tego, co realne, co można zaobserwować w postępowaniu
poszczególnych osób, zwłaszcza w zachowaniach podejmowanych wobec partnera
seksualnego. Niniejsza definicja stała się podstawą do projektowania badań, których
wyniki prezentowane są w tym opracowaniu.
Badanie obyczajowości seksualnej młodych ludzi na progu dorosłości jest dzisiaj
ważne z kilku powodów. Po pierwsze, współcześnie następuje zasadnicza zmiana w ła
dzie aksjonormatywnym odnoszącym się do seksualności człowieka. Następuje proces
indywidualizacji, uwalniania się jednostek od więzów narzuconych przez tradycję
i grupę, odspołecznienie, prywatyzacja seksu i zarazem jego „odmoralnienie”. Wzrasta
akceptacja dla sfery zachowań seksualnych, charakteryzujących się relatywizmem
moralnym (Simon 2002). Następuje demokratyzacja intymności (rosnące równo
uprawnienie kobiet i mężczyzn, ludzi lepiej i gorzej sytuowanych) (Giddens 2007) oraz
demokratyzacja pożądania (emancypacja relacji seksualnych wcześniej uważanych za
dewiacje, np. homoseksualizmu) (McNair 2004), a także medykalizacja (medycyna
zastępuje religię, odgrywającą wcześniej rolę dominującej ideologii moralnej oraz
instytucji kontroli społecznej, a normy medyczne zastępują normy moralne) (Conrad
1992, s. 209-213; Kluczyńska 2015). Efektem zmian w obyczajowości seksualnej jest
zdecydowane zróżnicowanie postaw wobec podejmowania aktywności seksualnej
(Środa 2006, s. 71-74).
Po drugie, w okresie ostatniego trzydziestolecia nastąpiły znaczące zmiany w za
chowaniach seksualnych młodzieży i osób młodych dorosłych (Oleszkiewicz, Senejko
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2013). Obserwuje się odejście od tradycyjnych, opartych na normach religijnych wzorów
postępowania, instrumentalizację i uprzedmiotowienie partnera relacji seksualnych,
liberalizację i osłabienie kontroli społecznej, w tym kontroli rodziców (Szlendak 2004).
Następuje konwergencja ról męskich i kobiecych (Słaboń 2001) oraz „seksualizacja
dziewczyństwa” (Zurbriggen i in. 2007; Stadnik, Wójtewicz 2009), która przejawia się,
między innymi, w przejmowaniu przez dziewczęta inicjatywy w nawiązywaniu relacji
intymnych. Funkcjonujące obecnie wzory ról płciowych nie zastępują przy tym wcześniej
obowiązujących, ale pojawiają się obok, tworząc swoiste napięcia między tradycyjnymi
i nowymi rolami (Kwiatkowska 1999), odzwierciedlają swoistą ambiwalencję między
silnie zakorzenionymi wzorami tradycyjnymi a egalitarnymi, wynikającymi z wymagań
współczesności (Paprzycka 2010).
Trzecim istotnym powodem są zmiany obyczajowości seksualnej (w tym coraz szer
sza skala podejmowania przez młodych ludzi, zwłaszcza przez dziewczęta, współżycia
seksualnego) będące jedną ze składowych przemian społecznych, które sprawiają, że
coraz trudniejsze staje się ustalenie granicy między młodością a dorosłością. Przyjmuje
się, że adolescencja to okres, w którym następuje psychiczna reorganizacja, mająca na
celu przystosowanie jednostki do zmian natury biologicznej, które towarzyszą doj
rzewaniu. Rozpoczyna się około 10.-12. roku życia i trwa do około 19.-20. roku życia.
Okres ten nazywany jest także wiekiem przejściowym, dorastaniem (Obuchowska 2003).
Do niedawna podejmowanie przez nastolatków aktywności seksualnej traktowano
jako jeden z obszarów doświadczeń adolescentów, który – jako niezbędny warunek
rozwoju – nie podlegał zbyt rygorystycznym ocenom (przynajmniej w odniesieniu
do nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn) w ramach moratorium społecznego
(Erikson 2004). Zakładano, że jest to wstęp do rychłego uzyskania statusu człowieka
dorosłego, osoby, która w sposób odpowiedzialny podejmie przypisane jej role, w tym
małżonka, rodzica. Dzisiaj młodzi ludzie odraczają decyzje, które należy podjąć na
progu dorosłego życia, a nawet świadomie rezygnują z realizacji jasno zdefiniowanych
dla nich ról i zadań życiowych. Granica między adolescencją a wczesną dorosłością stała
się bardzo płynna. W związku z tym wprowadzono pojęcie wschodzącej dorosłości. Ten
czas w życiu człowieka można określić jako „wchodzenie”, „wkraczanie” w dorosłość.
Jeffrey J. Arnett (2007) uznał je nawet za nowy okres rozwojowy, czyli okres rozpoczy
nający się około 18. roku życia i trwający przez całą trzecią dekadę życia, szczególnie
do około 25.-26. roku życia.
Po czwarte, współcześnie obserwujemy bardzo wyraźną zmianę w roli poszczegól
nych agend (czynników) socjalizacji seksualnej. Oprócz rówieśników największy wpływ
w tym zakresie wywiera kultura popularna, a zwłaszcza media elektroniczne, w tym
internet. Potwierdzają to wyniki badań zrealizowanych w 2015 roku przez Instytut
Badań Edukacyjnych na ogólnopolskiej próbie 1246 osiemnastolatków. Najważniejszymi
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źródłami wiedzy o seksualności – zarazem niedocenianymi przez rodziców – są dzisiaj
dla nich rówieśnicy (koleżanki, koledzy, partner lub partnerka/chłopak, dziewczyna)
oraz przekaz medialny (fora internetowe, portale, blogi, filmy i czasopisma, także ero
tyczne i pornograficzne) (Bulkowski i in. 2015). Należy zauważyć, że ma to wpływ na
zaburzenia procesu socjalizacji seksualnej nie tylko ze względu na niekontrolowany
przez odpowiedzialnych dorosłych (rodziców, nauczycieli) zasób treści, ale także ze
względu na specyfikę wpływu medialnego. Można wręcz wyróżnić nowy paradygmat
w społecznych ramach kultury, cyberkulturę, w której odbiorca staje się jej aktywnym
współtwórcą, a wspólnota wirtualna nie realizuje funkcji kontroli społecznej tak, jak
wspólnota sąsiedzka lub zawodowa czy paczka towarzyska, które były wspólnotami
kontrolującymi i konformizującymi (Sułkowski 2011). W tym kontekście szczególnie
niepokojąca jest realizacja modelu edukacji abstynencyjnej na zajęciach wychowania do
życia w rodzinie, brak w podstawie programowej, obowiązujących podręcznikach oraz
w tematyce zajęć wielu zagadnień związanych z aktywnością seksualną oraz zdrowiem
seksualnym bądź prezentowanie ich w sposób nierzetelny. Świadczą o tym zarówno
wyniki badań ilościowych, jak i jakościowych (Bulkowski i in. 2015; Bieńko, Izdebski,
Wąż 2016). Niekorzystnie należy także ocenić nasycenie dyskursu politycznego oraz
sporów ideologicznych, światopoglądowych kwestiami związanymi z seksualnością
człowieka i kwestiami obyczajowymi („walka z ideologią LGTB/gender”).

Materiał i metoda
Badanie „Obyczajowość seksualna” zrealizowano w ramach projektu Zbigniewa
Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2017”. Autor niniejszego artykułu
opracował pytania dotyczące obyczajowości seksualnej. Zgodnie z przyjętą definicją
obyczajowości seksualnej, którą przytoczono we wstępie niniejszego opracowania,
w badaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jaki jest stosunek respondentów do
norm odnoszących się do podejmowania aktywności seksualnej oraz do funkcjono
wania w związku oraz jakie doświadczenia mają w tym zakresie?
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące stosunku
respondentów do wybranych norm społecznych związanych z aktywnością seksualną.
W wyniku operacjonalizacji tej zmiennej wyodrębniono normy związane, między
innymi, z kontekstem podejmowania aktywności seksualnej, podejmowaniem po
szczególnych form tej aktywności, specyfiką aktywności seksualnej podejmowanej
w małżeństwie/ stałym związku, stosowaniem antykoncepcji, aborcją oraz korzystaniem
z usług seksualnych. Stosunek respondentów do tych norm został zaprezentowany
w tym opracowaniu. Ponadto w badaniu uwzględniono także stosunek respondentów
do podejmowania aktywności seksualnej przez różne kategorie osób (nastolatków, osoby
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w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne), stosunek do osób homoseksualnych oraz
stosunek do podejmowania różnych form aktywności w internecie mających związek
z seksualnością. Dane uzyskane w tym zakresie nie zostały omówione w niniejszym
artykule ze względu na jego ograniczoną objętość. Rezultaty badań dotyczące stosunku
do norm związanych z poznawaniem partnera oraz rozstawaniem się z nim zamiesz
czono w innym opracowaniu (Wąż 2018).
Poglądy respondentów zostały zestawione z ich płcią, a także miejscem zamieszka
nia, stosunkiem do religii, odbyciem inicjacji seksualnej oraz pozostawaniem w chwili
badań w związku. Przy porównaniach rozkładów procentowych zastosowano testy
oparte na statystyce Z (test dwustronny). Różnice pomiędzy częstością odpowiedzi
wyodrębnionych kategorii osób badanych w tekście artykułu określono jako istotne
dla poziomu istotności p < 0,05.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, losowo-kwotowej próbie osób
w wieku 18+, N = 2500. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki dla nadrepre
zentacji osób w wieku 18-19 lat. Zbadano 253 osoby, w tym 121 kobiet i 132 mężczyzn.
Mieszkańcy wsi stanowili 39,9% próby badawczej, osoby mieszkające w miastach do
100 tys. mieszkańców – 32,8%, badani z miast powyżej 100 tys. mieszkańców – 23,3%.
Osób głęboko wierzących oraz wierzących i regularnie praktykujących było wśród ba
danych 20,6%, wierzących i nieregularnie praktykujących 38,3%, osób niewierzących
zaś oraz wierzących, lecz niepraktykujących 30,0% (pozostali respondenci nie potrafili
określić swojego stosunku do religii bądź odmówili odpowiedzi). Okres realizacji pro
jektu: grudzień 2016-styczeń 2017. Wykonawca: IQS sp. z o.o. W badaniu zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, a w jej ramach dwie techniki: wywiad bezpośredni
w domu respondenta oraz samodzielnie wypełnianą ankietę.

Wyniki
Charakterystyka aktywności seksualnej osób badanych
Większość badanych (59,7%) ma za sobą pierwsze, przedinicjacyjne doświadczenia
seksualne, istotnie częściej takie deklaracje składały kobiety niż mężczyźni (63,6%
vs. 56,1%). Ponad połowa respondentów (52,2%) odbyła także inicjację seksualną (zdefi
niowaną w pytaniu jako odbycie pierwszego stosunku waginalnego). W tym przypadku
tylko nieco częściej takie doświadczenia mają kobiety niż mężczyźni (54,5% vs. 50,0%).
Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni deklarują, że z partnerem inicjacji seksualnej
łączyło je uczucie miłości (72,2% vs. 54,5%). Osoby, które rozpoczęły życie seksualne,
mają za sobą doświadczenia współżycia z czterema partnerami (mężczyźni – 4,94;
kobiety – 3,14). Jedna trzecia badanych (34,0%) deklaruje, że obecnie pozostaje w sta
łym związku. Częściej twierdzą tak kobiety niż mężczyźni (38,8% vs. 29,5%). Kobiety
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także częściej niż mężczyźni deklarują, że aktualny związek nie jest pierwszym stałym
związkiem w ich życiu (19,8% vs. 9,1%). Wśród badanych jest niewiele osób (9,9%
kobiet i 3,8% mężczyzn), które mieszkały lub mieszkają wspólnie ze swoim partnerem.
Stosunek do norm związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej
Uznano, że ważnym elementem diagnozy obyczajowości seksualnej w omawianym
zakresie będzie stosunek respondentów do tez opisujących normy związane z podej
mowaniem aktywności seksualnej w różnych sytuacjach i relacjach (tabela 1).
Tabela 1. S tosunek do norm związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej,
dane w %, N – mężczyźni 132, kobiety 121
W jakim stopniu zgadza się
Pan/i bądź nie zgadza ze
stwierdzeniem

Namiętne pocałunki, piesz
czoty w miejscach publicz
nych są niedopuszczalne
Nie powinno się podejmo
wać stosunków seksualnych
z nowo poznaną osobą
Tylko posiadanie w życiu
wielu partnerów pozwala
poznać bogactwo doznań
seksualnych
Nie powinno się podejmować
współżycia seksualnego bez
głębszego zaangażowania
uczuciowego
Należy unikać uprawiania
seksu pod wpływem alkoho
lu w sytuacjach, w których
zaburza on kontrolę nad
własnym zachowaniem
Nie powinno się uprawiać
seksu po spożyciu narko
tyków
Nie powinno się podejmo
wać jakichkolwiek zachowań
seksualnych wobec partnera
bez jego jednoznacznie wy
rażonej woli

Zdecydo- Raczej się Ani się
Raczej ZdecydoBrak
wanie się zgadzam zgadzam, się nie wanie nie danych
zgadzam
ani nie zgadzam zgadzam
zgadzam
się
M K M
K
M K M K M K M K
5,3 16,5 17,4 20,7 33,3 27,3 26,5 24,8 15,2 10,7 2,3

0,0

15,9 35,5 22,7 28,9 25,8 19,8 23,5 10,7 9,8

2,3

0,0

12,1 5,8 22,0 11,6 28,8 32,2 22,7 28,9 12,9 21,5 1,5

0,0

15,9 36,4 29,5 27,3 34,1 21,5 13,6 13,2 5,3

1,7

1,5

0,0

21,2 43,8 36,4 24,0 19,7 18,2 18,2 11,6 3,8

1,7

0,8

0,8

38,6 52,9 18,9 21,5 23,5 19,0 16,7 4,1

0,8

1,7

1,5

0,8

47,7 43,8 28,0 22,3 19,7 16,5 3,8 11,6 0,0

5,0

0,8

0,8

Oznaczenia: M – mężczyzna, K – kobieta
Źródło: opracowanie własne.
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Badani mają zróżnicowany stosunek do przedstawionej im do oceny normy „namięt
ne pocałunki, pieszczoty w miejscach publicznych są niedopuszczalne”. Istotnie częściej
akceptują ją kobiety, a także osoby głęboko wierzące i regularnie praktykujące. Co
drugi respondent (51,0%) zgadza się natomiast z tezą, że nie powinno się podejmować
stosunków seksualnych z nowo poznaną osobą, przy czym twierdzi tak 64,5% kobiet
i tylko 38,6% mężczyzn. Istotnie częściej uznają tę normę także osoby zamieszkałe na
wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców, osoby pozostające obecnie w związku, osoby
głęboko wierzące i wierzące, a także regularnie praktykujące oraz badani, którzy nie
mają za sobą inicjacji seksualnej. Badane kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni
nie zgadzają się z tym, że tylko posiadanie w życiu wielu partnerów pozwala poznać
bogactwo doznań seksualnych (50,4% vs. 35,6%). Także osoby pozostające w związ
ku są bardziej krytyczne w odniesieniu do tego założenia. Zdecydowanie mniejsze
zróżnicowanie opinii odnotowano w przypadku stosunku do tezy: „nie powinno się
podejmować współżycia seksualnego bez głębszego zaangażowania uczuciowego”, przy
czym wspierają ją istotnie częściej kobiety (63,6% vs. 45,5%), a także mieszkańcy wsi,
badani, którzy nie mają za sobą inicjacji seksualnej, osoby głęboko wierzące i regular
nie praktykujące oraz wierzące i nieregularnie praktykujące. Respondentów zapytano
także o ich stosunek do podejmowania aktywności seksualnej po spożyciu alkoholu
i narkotyków. Uzyskano odpowiedzi wskazujące na to, że większość respondentów
akceptuje zarówno nakaz unikania uprawiania seksu pod wpływem alkoholu (62,5%),
jak i po spożyciu narkotyków (65,6%). Istotnie częściej aprobatywny stosunek do tych
nakazów wykazywały: kobiety, osoby głęboko wierzące i regularnie praktykujące oraz
wierzące i regularnie praktykujące, a także badani, którzy nie mają za sobą inicjacji
seksualnej. Największą zgodność poglądów respondentów odnotowano w przypadku
ich stosunku do przemocy seksualnej. Jednoznacznie sformułowaną normę – „nie
powinno podejmować się jakichkolwiek zachowań seksualnych wobec partnera bez jego
jednoznacznie wyrażonej woli” – akceptuje 71,1% badanych. W tym przypadku ważne
wydaje się to, że istotnie częściej brak aprobaty dla podejmowania zachowań seksu
alnych o charakterze przemocy wyrażały kobiety, badani będący obecnie w związku
oraz osoby wierzące i regularnie praktykujące.
Stosunek do norm związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej
w małżeństwie/ stałym związku
Z przyjętej definicji wynika, że ważną składową obyczajowości seksualnej są normy
związane z relacjami z partnerem, funkcjonowaniem w związku. Respondentów popro
szono o odniesienie się do czterech norm związanych z podejmowaniem aktywności
seksualnej w małżeństwie lub stałym związku (tabela 2).
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Tabela 2. S tosunek do norm związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej
w małżeństwie/ stałym związku, dane w %, N – mężczyźni 132, kobiety 121
W jakim stopniu zga Zdecydodza się Pan/i bądź nie wanie się
zgadza ze stwierdze zgadzam
niem
M
K
Utrzymywanie dzie
wictwa do ślubu jest
35,6 33,9
przestarzałym wymo
giem
Seks przedmałżeński
jest ważną próbą dla 30,3 27,3
narzeczonych
Celem seksu w mał
żeństwie jest przede
wszystkim posiadanie 9,1 10,7
potomstwa
W stałym związku ko
bieta ma obowiązek
15,2
zaspokoić potrzeby
seksualne partnera

9,9

Raczej się Ani się
zgadzam zgadzam,
ani nie
zgadzam
M
K
M
K

Raczej
się nie
zgadzam
K

Zdecydowanie nie
zgadzam
się
M
K

M

32,6 30,6 22,7 26,4

34,1 32,2 26,5 33,1

M

K

5,3

5,8

3,0

3,3

0,8

0,0

7,6

3,3

0,8

4,1

0,8

0,0

18,2 22,3 30,3 25,6 28,8 21,5 12,9 19,8

0,8

0,0

31,1 18,2 37,1 28,9 12,1 26,4

0,8

0,0

3,8

16,5

Brak
danych

Oznaczenia: M – mężczyzna, K – kobieta
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za brakiem konieczności
utrzymywania abstynencji seksualnej przed ślubem oraz uznaniem seksu przedmał
żeńskiego za korzystne doświadczenie dla narzeczonych. Tylko nieliczne osoby badane
nie aprobują tezy, że utrzymywanie dziewictwa do ślubu jest przestarzałym wymogiem
(8,7%). Istotnie częściej aprobują ten pogląd mieszkańcy miast powyżej 100 tys. miesz
kańców, osoby wierzące i nieregularnie praktykujące oraz osoby niewierzące i osoby
po inicjacji seksualnej. Równie mało osób nie wspiera poglądu, że seks przedmałżeński
jest ważną próbą dla narzeczonych (7,9%). Takie przekonanie istotnie częściej akceptują
osoby wierzące i nieregularnie praktykujące oraz osoby niewierzące, a także badani po
inicjacji seksualnej. Bardziej zróżnicowane odpowiedzi uzyskano w przypadku oceny
normy: celem seksu w małżeństwie jest przede wszystkim posiadanie potomstwa.
Najliczniej były reprezentowane oceny negatywne (41,5%). Istotnie częściej odnosili
się w ten sposób do tej normy badani niepozostający obecnie w związku, osoby niewie
rzące oraz osoby po inicjacji seksualnej. Badani zostali także poproszeni, aby odnieśli
się do tezy: „w stałym związku kobieta ma obowiązek zaspokoić potrzeby seksualne
partnera”. Uzyskano bardzo zróżnicowane oceny, przy czym bardziej aprobowali tę
tezę mężczyźni (46,2% vs. 28,1%). Taki pogląd istotnie częściej wspierały także osoby
głęboko wierzące i regularnie praktykujące oraz wierzące i regularnie praktykujące.
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Stosunek do norm związanych z podejmowaniem różnych form
aktywności seksualnej
Ważną składową obyczajowości seksualnej są także normy dotyczące podejmowania
poszczególnych form aktywności seksualnej (tabela 3).
Tabela 3. S tosunek do norm związanych z podejmowaniem różnych form aktywności seksualnej,
dane w %, N – mężczyźni 132, kobiety 121
W jakim stopniu zgadza Zdecydo- Raczej się Ani się
się Pan/i bądź nie zgadza wanie się zgadzam zgadzam,
ze stwierdzeniem
zgadzam
ani nie
zgadzam
M
K
M
K
M
K
Masturbacja pozwala
lepiej poznać swoje ciało
i w większym stopniu
32,6 13,2 33,3 28,9 22,7 47,1
cieszyć się, przeżywać
zaspokojenie swych po
trzeb seksualnych
Nie ma nic złego w upra
wianiu seksu oralnego
(gdy ustami pieszczone
38,6 24,8 30,3 28,9 22,0 33,9
są narządy płciowe part
nerów), to jedna z form
aktywności seksualnej
Nie ma nic złego w upra
wianiu seksu analnego
(gdy członek wprowa
18,2 9,9 25,0 14,9 25,0 30,6
dzany jest do odbytu), to
jedna z form aktywności
seksualnej
Nie ma nic złego w wy
korzystywaniu gadżetów
28,8 20,7 39,4 37,2 25,0 29,8
seksualnych, wzbogacają
one doznania partnerów

Raczej
się nie
zgadzam
M

K

Zdecydowanie nie
zgadzam
się
M
K

Brak
danych
M

K

6,8

10,7 3,0

0,0

1,5

0,0

6,8

8,3

3,3

1,5

0,8

21,2 23,1 9,1

20,7 1,5

0,8

6,1

3,3

1,7

7,4

0,8

0,0

0,8

Oznaczenia: M – mężczyzna, K – kobieta
Źródło: opracowanie własne.

Badani mają bardzo zróżnicowany stosunek do masturbacji. Ponad połowa z nich
(54,5%) wyraziła poparcie dla tezy: „masturbacja pozwala lepiej poznać swoje ciało
i w większym stopniu cieszyć się, przeżywać zaspokojenie swych potrzeb seksualnych”,
nie zgodził się z tą opinią, co prawda, tylko co dziesiąty respondent (10,3%), ale co trze
cia osoba wyraziła opinię ambiwalentną (34,4%). Mężczyźni istotnie częściej wyrażali
opinie pozytywne (65,9% vs. 42,1%). Ponadto istotnie częściej wspierały tę tezę osoby
niewierzące oraz badani po inicjacji seksualnej. Podobny rozkład częstości odpowiedzi
odnotowano w przypadku stosunku respondentów do seksu oralnego oraz analnego.
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Nic złego w podejmowaniu tych form aktywności seksualnej istotnie częściej nie widzą
mężczyźni, osoby niewierzące oraz badani po inicjacji seksualnej. Należy jednak przy
tym zauważyć, że o ile uprawianie seksu oralnego aprobuje zdecydowana większość
respondentów (61,7%), to uprawianie seksu analnego zaledwie jedna trzecia z nich
(34,4%), a równie liczna grupa (36,8%) wyraża dezaprobatę w odniesieniu do tej formy
aktywności seksualnej. Dwie trzecie badanych (63,2%) zgadza się ze stwierdzeniem, że
nie ma nic złego w wykorzystywaniu gadżetów seksualnych, wzbogacają one bowiem
doznania partnerów. Istotnie częściej takie przekonanie wyrażają osoby niewierzące
oraz osoby po inicjacji seksualnej.
Stosunek do stosowania antykoncepcji oraz do aborcji
Stosunek do antykoncepcji oraz aborcji jest bardzo ważnym elementem obyczajowości
seksualnej, gdyż ten obszar zachowań jest w sposób szczególny uwikłany w spór religijny,
światopoglądowy (a także polityczny). W tym kontekście jednoznaczne poparcie tezy
„stosowanie antykoncepcji jest czymś normalnym, świadczy o świadomym stosunku do
prokreacji” zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety (78,0% vs. 83,5%) można odczytać
jako wskaźnik racjonalności poglądów respondentów. Istotnie częściej akceptowali
to stwierdzenie badani pozostający obecnie w związku, a także osoby wierzące, ale
nieregularnie praktykujące oraz osoby niewierzące. Zróżnicowanie poglądów od
notowano w przypadku stosunku do antykoncepcji postkoitalnej. Jednak większość
respondentów uznało ją jako dobre rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych (58,9%), co
można uznać za wyraz ich liberalizmu. Aprobatę istotnie częściej wyrażały kobiety,
badani niepozostający obecnie w związku, osoby niewierzące oraz osoby po inicjacji
seksualnej. Badanych spytano się także o ich stosunek do naturalnych metod plano
wania rodziny, które są propagowane przez Kościół katolicki. Poglądy w tej sprawie
okazały się bardzo zróżnicowane, a jedna trzecia respondentów nie potrafiła określić
swojego stosunku (30,4%).
Tezę, że stosowanie takich metod jak kalendarzyk małżeński czy metoda owulacyjno
-termiczna pozwala na zachowanie harmonii w związku i wspólną troskę o prokreację,
istotnie częściej aprobowały osoby najbardziej przywiązane do religii (głęboko wierzące
i regularnie praktykujące oraz wierzące i regularnie praktykujące), z kolei istotnie rza
dziej pozytywny stosunek do niej deklarowały osoby po inicjacji seksualnej.
Aborcja jest procedurą, która wzbudza najwięcej kontrowersji i wywołuje gorące
emocje w sporze światopoglądowym, nie tylko w Polsce. Respondentów poproszono
o odniesienie się do dwóch tez opisujących stosunek do przerywania ciąży. Pogląd, że
„aborcja powinna być dostępna w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu kobiety
oraz poważnych wad płodu” wsparło dwie trzecie badanych (66,8%), przy czym istotnie
częściej aprobowały tę tezę kobiety, mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców,
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Tabela 4. Stosunek do stosowania antykoncepcji oraz do aborcji, dane w %, N – mężczyźni 132,
kobiety 121
W jakim stopniu zgadza Zdecydo- Raczej się Ani się
Raczej
się Pan/i bądź nie zgadza wanie się zgadzam zgadzam,
się nie
ze stwierdzeniem
zgadzam
ani nie
zgadzam
zgadzam
M
K
M
K
M
K
M
K
Stosowanie antykoncepcji
(prezerwatywy, środków
hormonalnych itp.) jest
48,5 57,0 29,5 26,4 12,9 9,1 3,0 3,3
czymś normalnym, świad
czy o świadomym stosun
ku do prokreacji
Stosowanie pigułek „po”,
które nie pozwalają na
zaistnienie ciąży do trzech
23,5 35,5 31,8 27,3 18,9 13,2 9,1 9,1
dób po stosunku, to dobre
rozwiązanie w sytuacjach
awaryjnych
Powinno się stosować
naturalne metody plano
wania rodziny (kalenda
rzyk małżeński, metodę
owulacyjno-termiczną), 8,3 9,9 18,2 21,5 31,8 28,9 18,9 16,5
tylko one pozwalają na
zachowanie harmonii
w związku i wspólną tro
skę o prokreację
Aborcja jest zabiegiem
medycznym, który powi
nien być dostępny w sy
tuacjach koniecznych, np. 28,8 43,8 31,8 29,8 23,5 14,0 5,3 2,5
ze względu na zagrożenie
zdrowia i życia kobiety,
poważne wady płodu
Nie powinno się doko
nywać aborcji w żadnym
przypadku; jest czynem
4,5 6,6 12,1 7,4 29,5 19,8 15,9 20,7
złym moralnie, prowadzi
do śmierci nienarodzone
go dziecka
Oznaczenia: M – mężczyzna, K – kobieta
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie nie
zgadzam
się
M
K

Brak
danych
M

K

4,2

0,0

0,0

6,0

4,5

8,3

12,1 6,7

12,9 17,4 9,8

5,8

2,3

7,5

2,5

8,3

26,5 37,2 11,3 8,3
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osoby wierzące i nieregularnie praktykujące oraz niewierzące, a także osoby po inicjacji
seksualnej. Rygorystyczne, zgodne z normą religijną, przekonanie, że „nie powinno
się dokonywać aborcji w żadnym przypadku, gdyż jest ona czynem złym moralnie,
prowadzącym do śmierci nienarodzonego dziecka”, wsparła nieliczna grupa badanych
(15,4%). O wiele częściej wyrażano brak akceptacji dla tej tezy (49,8%), przy czym bar
dziej krytyczni byli w tym przypadku mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców,
a także osoby niewierzące oraz osoby po inicjacji seksualnej.
Stosunek do korzystania z usług seksualnych
Badanych spytano także o ich stosunek do seksu komercyjnego (tabela 5).
Tabela 5. Stosunek do korzystania z usług seksualnych,
dane w %, N – mężczyźni 132, kobiety 121
W jakim stopniu zgadza Zdecydo- Raczej się Ani się
Raczej
się Pan/i bądź nie zgadza wanie się zgadzam zgadzam,
się nie
ze stwierdzeniem
zgadzam
ani nie
zgadzam
zgadzam
M
K
M
K
M
K
M
K
Korzystanie z usług seksu
alnych jest czymś normal
nym, to jedna z możliwo 13,6 3,3 26,5 17,4 31,1 28,9 20,5 24,8
ści zaspokojenia potrzeb
seksualnych
Nie ma nic złego w spon
soringu (płaceniu za wy
najem mieszkania part
12,9 2,5 20,5 12,4 30,3 25,6 21,2 24,0
nerki(era), przekazywanie
jej/jemu określonej kwoty
pieniędzy miesięcznie itp.)

Zdecydowanie nie
zgadzam
się
M
K
6,8

Brak
danych
M

K

24,8 1,5 0,8

13,6 34,7 1,5 0,8

Oznaczenia: M – mężczyzna, K – kobieta
Źródło: opracowanie własne.

Respondenci wyrażali w tym zakresie zróżnicowane opinie, przy czym kobiety były
istotnie bardziej rygorystyczne niż mężczyźni w ocenie zarówno usług seksualnych
(49,6% vs. 27,3%), jak i specyficznej formy prostytucji, jaką jest sponsoring (58,7% vs.
34,8%). Istotnie częściej nie akceptują obu poglądów także badani, którzy są obecnie
w związku, osoby głęboko wierzące i regularnie praktykujące oraz wierzące i regularnie
praktykujące. Ciekawe wydaje się, że badani bardziej krytycznie ocenili sponsoring
niż prostytucję.
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Podsumowanie
Zakres doświadczeń seksualnych deklarowany przez badanych potwierdza ciągły wzrost
odsetka osiemnastolatków podejmujących inicjację seksualną (Woynarowska i in. 1999;
Mazur, Małkowska-Szkutnik 2011; Bulkowski i in. 2015). Warto jednak zauważyć, że ta
tendencja nie jest tak wyraźna, jak się czasem zakłada, a skala doświadczeń seksualnych
osób młodych dorosłych w Polsce w porównaniu z innymi krajami jest ograniczona, na
co wskazują raporty prezentujące rezultaty badań prowadzonych zarówno w Europie,
jak i na innych kontynentach (Ramiro i in. 2015; Wellings i in. 2006). Należy także
odnotować, że młode kobiety częściej deklarują podejmowanie aktywności seksualnej
niż młodzi mężczyźni, co – samo w sobie – jest jednym z najważniejszych dowodów
zaistnienia zmian obyczajowych.
Badania pozwoliły na ustalenie kilku tendencji w opiniach badanych 18-19-lat
ków dotyczących stosunku do aktywności seksualnej. Respondenci wspierają normy,
które można określić jako składowe liberalnej obyczajowości seksualnej. Większość
z nich nie aprobuje utrzymywania dziewictwa do ślubu, natomiast aprobuje seks
przedmałżeński, uprawianie masturbacji, seks oralny, stosowanie gadżetów seksualnych,
dostępność aborcji oraz stosowanie antykoncepcji, także antykoncepcji postkoitalnej
w sytuacjach awaryjnych. Uzyskane rezultaty badań można uznać za dowód na to, że
realizowana w polskich szkołach abstynencyjna edukacja seksualna nie jest efektywna.
Badani prezentują poglądy dalekie od restrykcyjnego modelu etyki seksualnej, który
jest przekazywany uczniom na zajęciach wychowania do życia w rodzinie (a także na
lekcjach religii).
Płeć badanych jest ważnym czynnikiem różnicującym ich poglądy. Co prawda
w kilku przypadkach, w których odnotowano dużą zgodność opinii (np. w odniesie
niu do norm opisujących podejmowanie aktywności seksualnej w małżeństwie oraz
stałym związku), wskazania mężczyzn i kobiet były podobne, to jednak stosunek
respondentów i respondentek do większości norm poddanych ich ocenie różnił się co
do skali aprobaty. Większy liberalizm młodych mężczyzn odnosi się, między innymi,
do norm związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Kobiety istotnie
częściej akceptują takie normy, jak: nie powinno się podejmować stosunków seksual
nych z nowo poznaną osobą, należy unikać uprawiania seksu pod wpływem alkoholu
w sytuacjach, w których zaburza on kontrolę nad własnym zachowaniem, nie powinno
się uprawiać seksu po spożyciu narkotyków. Kobiety istotnie częściej wspierają także
te normy, które dotyczą zdrowia seksualnego (stosowanie antykoncepcji, pigułek po,
nakaz unikania seksu z nowo poznanymi osobami). Płeć respondentów różnicuje
także ich opinie wyrażane w odniesieniu do norm mających związek z instrumental
nym traktowaniem partnera relacji seksualnych. Mężczyźni częściej aprobują normę,
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która w sposób niezgodny z seksualną normą partnerską opisuje rolę kobiety – „w sta
łym związku kobieta ma obowiązek zaspokoić potrzeby seksualne partnera”, rzadziej
wspierają normę „nie powinno się podejmować współżycia seksualnego bez głębszego
zaangażowania uczuciowego”, a także rzadziej wyrażają brak aprobaty dla normy „nie
powinno podejmować się jakichkolwiek zachowań seksualnych wobec partnera bez
jego jednoznacznie wyrażonej woli”. Mężczyźni są także mniej rygorystyczni w ocenie
korzystania z usług seksualnych oraz sponsoringu (co nie dziwi, gdyż to oni głównie
z takich usług korzystają).
Pozostałe zmienne niezależne uwzględnione w toku analizy w mniejszym stopniu
różnicują poglądy badanych (zwłaszcza miejsce zamieszkania) bądź wykazują zróżni
cowanie poglądów tylko skrajnych kategorii osób (osoby głęboko wierzące i regularnie
praktykujące vs. osoby niewierzące oraz osoby wierzące i niepraktykujące). Wykazano
natomiast, że czynnikiem, który w wielu przypadkach różnicował opinie badanych,
były ich doświadczenia związane z odbyciem inicjacji seksualnej oraz pozostawaniem
w związku. Badani posiadający takie doświadczenia zazwyczaj prezentowali bardziej
liberalny stosunek do norm związanych z aktywnością seksualną.
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