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DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW  18 • ZIELONA GÓRA  2017

Magdalena Czubak-Koch*, José González Monteagudo**,  
Adrianna Nizińska***, Teresa Padilla-Carmona****

MIĘDZY UNIWERSYTETEM A ŚWIATEM PRACY.  
TRANZYCJE W NARRACJACH STUDENTÓW POLSKICH I HISZPAŃSKICH

Zmieniające się społeczne funkcje oraz postrzeganie relacji między uniwersytetami 
a rynkiem pracy, nowe dyskursy, ideologie oraz napięcia i relacje władzy stanowią przed-
miot zainteresowania nie tylko badaczy z obszaru nauk społecznych, ale też polityków, 
kadry zarządzającej szkołami wyższymi i przedstawicieli świata pracy. Dla badaczy 
edukacji dorosłych, szczególnie zainteresowanych procesami uczenia się, centralne 
znaczenie ma perspektywa studentów i absolwentów, ich postrzeganie i doświadcza-
nie tranzycji związanych z przejściem ze świata szkoły wyższej do świata pracy. W tej 
przestrzeni usytuowany jest europejski projekt badawczy EMPLOY – Enhancing the 
employability of non-traditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialności studentów 
nietradycyjnych), finansowany w ramach akcji programu Erasmus+, 2014-1-UK01-
KA203-001842-TP. Projekt promuje wzmacnianie zatrudnialności (employability) 
studentów nietradycyjnych przez poprawę skuteczności przechodzenia (tranzycji) ze 
świata uczelni wyższej na rynek pracy. Istotnym aspektem projektu jest także próba 
krytycznego odczytania pojęcia zatrudnialności (employability), które z braku nauko-
wego teoretycznego zakorzenienia nie mogło być skutecznym narzędziem analitycznym 
w badaniu, a mimo to, z uwagi na wszechobecność w dyskursie politycznym, skutecznie 
kolonizowało przestrzenie szkół wyższych i światy życia studentów. 

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki cząstkowe badań narracyjnych ze studentami 
polskimi i hiszpańskimi, realizowanymi w ramach projektu1. Przyjęta strategia badaw-
cza zakładała przeprowadzenie 20 wywiadów biograficznych ze studentami ostatniego 

* Magdalena Czubak-Koch, dr – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk 
Peda gogicznych, Instytut Pedagogiki; e-mail: magdalena.czubak-koch@dsw.edu.pl. 

** José González Monteagudo, prof. – Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Spain; e-mail: monteagu@hotmail.com.

*** Adrianna Nizińska, dr – Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpe-
dagogik, Sweden; e-mail: adrianna.nizinska@gu.se.

**** Teresa Padilla-Carmona, senior lecturer – Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de 
la Educación, Spain; e-mail: tpadilla@us.es.

1 W gromadzeniu i opracowywaniu materiału empirycznego aktywny udział brali także pozostali 
członkowie polskiego i hiszpańskiego zespołu badawczego – Ewa Kurantowicz (DSW) oraz María 
Tenorio-Rodríguez, María Vázquez-Granadero, Isabel M. Muñoz-García, Rafael M. Hernández-
-Carrera (Uniwersytet Sewilli). 
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roku studiów pierwszego stopnia przez każdego partnera projektu. Ponadto po upływie 
roku od czasu pierwszej rozmowy badacze spotkali się ponownie z osobami bada-
nymi, aby dowiedzieć się, co zmieniło się w ich życiu po ukończeniu studiów, w jaki 
sposób radzą sobie na rynku pracy, jak konstruują swoją karierę i jak budują własny 
potencjał zatrudnialności (employability). W interpretacjach uzyskanych wyników 
badań posługujemy się głównie koncepcjami tranzycji w uczeniu się przez całe życie 
(Transitions in Lifelong Learning) w opracowaniu Kathryn Ecclestone (2009) oraz grupy 
badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Uczeniem się Całożyciowym (CRLL) 
Uniwersytetu w Stirling. 

Studenci nietradycyjni a rynek pracy –  
kontekst międzynarodowego projektu badawczego EMPLOY

Problematyka zatrudnialności (employability) sytuuje się w centrum zainteresowa-
nia politycznego Unii Europejskiej, rządów poszczególnych państw oraz jest jednym 
z ważnych celów procesu bolońskiego (Europejskie Szkolnictwo Wyższe w 2012: Raport 
z wdrożenia procesu bolońskiego). Duży wpływ na aktualną sytuację zatrudnienia ab-
solwentów szkół wyższych miał kryzys ekonomiczny, choć można dostrzec zasadnicze 
różnice między poszczególnymi krajami w Europie, np. w trudniejszej sytuacji, jeśli 
chodzi o zatrudnienie, znajdują się absolwenci z Portugalii niż ze Szwecji. 

Studenci nietradycyjni, czyli tacy, których dostęp do szkolnictwa wyższego jest 
utrudniony i którzy stanowią grupy niedoreprezentowane na tle dominujących uprzed-
nio w Europie przedstawicieli klasy średniej, pojawili się wraz z rozwojem masowego 
systemu szkolnictwa wyższego w całej Europie. W projekcie EMPLOY definiowani są 
jako ci, którzy wywodzą się z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, pochodzą 
z grup etnicznych niedoreprezentowanych w szkolnictwie wyższym, są studentami 
dojrzałymi, osobami z niepełnosprawnościami lub reprezentują pierwsze pokolenia 
w szkolnictwie wyższym w swych rodzinach (szerzej: Finnegan, Merrill, Thunborg 
red. 2014). 

Badania pokazują, że wejście na rynek pracy może być szczególnie trudne dla tej 
grupy. Zwykle trwa ono dłużej niż w przypadku studentów tradycyjnych, występuje też 
zwiększone ryzyko podejmowania pracy poniżej posiadanych kwalifikacji, co zmniejsza 
znaczenie tego doświadczenia dla dalszego rozwoju kariery zawodowej. Często docho-
dzi również do rozdźwięku między umiejętnościami absolwentów a oczekiwaniami 
pracodawców.

Projekt realizowany jest przez sześć uniwersytetów reprezentujących zarówno kraje 
Europy północnej, jak i południowej – Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania), lider 
projektu, Dolnośląska Szkoła Wyższa (Polska), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja), 
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Uniwersytet Algarve (Portugalia), Uniwersytet Sewilli (Hiszpania) oraz Narodowy 
Uniwersytet Irlandii, Maynooth (Irlandia). Głównym celem projektu EMPLOY jest 
poprawa skuteczności wejścia na rynek pracy absolwentów poprzez wypracowanie 
narzędzi, takich jak: katalog dobrych praktyk uczelni wyższych w zakresie wzmacnia-
nia i zwiększania zatrudnialności absolwentów oraz model doradztwa poprawiającego 
i wzmacniającego zatrudnialność studentów/absolwentów nietradycyjnych. Narzędzia 
powstaną na podstawie wyników badań biograficznych prezentujących głosy studentów, 
absolwentów, pracowników uczelni i pracodawców, ich doświadczeń oraz postrzegania 
zatrudnienia i zatrudnialności. Dzięki temu zostaną rozpoznane dobre praktyki, polity-
ki, działania, które posłużą do napisania przewodników dla studentów i pracodawców. 
Projekt proponuje nową perspektywę oraz wgląd w związki między zatrudnialnością 
a kompetencjami studentów nietradycyjnych. Opierając się na zgromadzonym ma-
teriale empirycznym, zamierza się przyczynić do stworzenia bardziej inkluzywnego 
rynku pracy dla absolwentów nietradycyjnych w całej Europie.

W artykule zaprezentowane zostaną wyniki cząstkowe badań empirycznych prze-
prowadzonych w ramach projektu, z uwzględnieniem perspektywy nietradycyjnych 
studentów hiszpańskich i polskich, zaprezentowanej w ujęciu komparatystycznym. 
Prezentacja materiału empirycznego poprzedzona będzie zarysowaniem kontekstu 
polskiego i hiszpańskiego, nakreślającego perspektywę makro w odniesieniu do polityk 
i strategii wzmacniania zatrudnialności w Polsce i Hiszpanii, oraz przeglądu badań 
w tym obszarze.

Zatrudnialność i praktyczność jako dominujące trendy  
na polskich i hiszpańskich uniwersytetach 

Zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii trudno było wskazać odrębne dane statystyczne, 
analizy, prognozy czy raporty dotyczące studentów czy absolwentów nietradycyjnych, 
ponieważ grupa ta nie jest rozpoznawana jako odrębna w ogólnej populacji studentów. 
Z tej przyczyny brak też odrębnych działań czy polityk adresowanych do studentów 
nietradycyjnych. Zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii nie prowadzi się także odrębnych 
statystyk, pozwalających na śledzenie losów absolwentów nietradycyjnych.

Korzystając z uogólnionych danych Eurostatu i badań rynku, prowadzonych 
z uwzględnieniem stopy bezrobocia wśród osób w wieku 20-34 lata, z podziałem na 
uzyskany poziom wykształcenia (EC 2015) możemy porównać wskaźniki bezrobocia 
dla absolwentów uniwersytetów hiszpańskich i polskich. Dane te wskazują na nadal 
trudną sytuację ekonomiczną w Hiszpanii, gdzie wskaźnik bezrobotnych absolwen-
tów szkół wyższych sięga ponad 20% (20,5), podczas gdy Polska wpisuje się niemalże 
w średnią unijną 7,6 (dla krajów należących do EOSW), z wynikiem 7,7%. Mimo 
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jasnego sygnału z rynku, że dyplom uczelni wyższej nie gwarantuje zatrudnienia, 
analiza poziomu bezrobocia dla grup z wykształceniem średnim i podstawowym na-
dal dowodzi, że poziom bezrobocia spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, 
zarówno w przypadku Polski, jak i Hiszpanii. Poprawa wskaźników zatrudnialności 
w obu krajach realizowana jest głównie za pomocą centralnych instrumentów wzmac-
niających powiązania między systemami edukacyjnymi a rynkiem pracy i stanowi 
przedmiot zainteresowania polityków. 

Zestawiając podobieństwa i różnice w stosowanych instrumentach wzmacniania 
powiązań między rynkiem pracy a uniwersytetami na poziomie makro i mezo, moż-
na wskazać z pewnością na duży wpływ procesu bolońskiego, zarówno w Polsce, jak 
i w Hiszpanii. Silne „uzawodowienie” kształcenia uniwersyteckiego i rosnąca ekspansja 
„praktyczności” mają realny wpływ na proces projektowania programów kształcenia 
oraz tok studiowania, zmieniają także nastawienie studentów oraz ich oczekiwania 
względem studiowania. Różnice na poziomie makro w dużej mierze kształtowane są 
przez wskaźniki gospodarcze – skutki kryzysu gospodarczego były o wiele bardziej 
dotkliwe dla Hiszpanii. Jeszcze inną perspektywę tranzycji dostrzegamy na poziomie 
mikro, w narracjach studentów.

Rozumienie i badanie tranzycji w edukacji dorosłych 

Zdaniem K. Ecclestone (2009), badacze są zgodni, że badanie tranzycji znacząco wykra-
cza poza zidentyfikowanie istotnych punktów zwrotnych czy koncentrację na transferze 
czy ruchu, choć elementy te stanowią ważny element analizy tranzycji w doświadcze-
niach jednostek. Tranzycje opisują raczej zmiany i przesunięcia akcentów w tożsamości 
jednostki i jej poczuciu sprawstwa (agency). W narracjach badanych pojawia się wiele 
wypowiedzi traktujących okres tranzycji jako uzyskiwanie sprawstwa i samodzielności. 
Rola uniwersytetu w tym procesie jest znacząca i dostrzegana przez nietradycyjnych 
studentów/absolwentów. 

Bardziej niż wiedza uniwersytet uczy nas sposobu myślenia, który przyda się do rozwijania 
w przyszłości naszej kariery. (Botico) 

Okres tranzycji sprzyja podejmowaniu autonomicznych decyzji w odniesieniu do 
budowania własnej ścieżki rozwoju i kariery.

Teraz to ja już myślę trochę inaczej. Mam takie poczucie, że meta dopiero przede mną, a więc 
ten czas na studiach to taki finisz, który trzeba dobrze rozegrać. Zdobyć jak najwięcej uprawnień. 
(Lena) 

Wiara w atrybuty szkół wyższych (dyplomy, tytuły, kwalifikacje) i ich znaczenia na 
rynku pracy jest podzielana zarówno przez polskich, jak i hiszpańskich studentów. 
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Oczywiście uniwersytet daje wystarczającą ilość „narzędzi” do tego, aby poradzić sobie w świe-
cie poza nim. Kiedy otrzymasz tytuł, dyplom, możesz powiedzieć: teraz mogę rozpocząć pracę na 
własny rachunek, jestem gotowy, aby podjąć to czy inne zadanie, możesz rozpocząć swoją własną 
drogę. (Alejandro) 

Badanie tranzycji uwzględnia także przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontek-
stami instytucjonalnymi i środowiskami uczenia się. Niektórzy badacze (Lam, Pollard 
2006, za Ecclestone 2009) dokonują rozróżnienia między tranzycjami horyzontalnymi 
(znaczące zmiany środowiska życia, doświadczane w tym samym czasie przez jednostkę 
i osoby z jej otoczenia) a wertykalnymi (usytuowane w czasie przejścia między róż-
nymi programami edukacyjnymi, systemami opieki społecznej czy zdrowotnej). Z tej 
perspektywy tranzycje są jednocześnie i procesem zmiany, i przesunięciami akcentów 
w tożsamości jednostki (Ecclestone 2009). Znakomitym przykładem są tutaj doświad-
czenia studentów polskich i hiszpańskich występowania w podwójnej roli studenta 
i pracownika. W narracjach odnajdujemy wiele fragmentów mówiących o trudach 
godzenia tych ról, ale także o przenikaniu się tych światów i ich mocy kształtowania 
tożsamości studentów/absolwentów nietradycyjnych. Jednoczesne uwikłanie w świat 
uczelni i świat pracy niejako zmusza studentów do poszukiwania pomostów i sposobów 
trwania i działania w tych dwóch środowiskach. Niewątpliwie uczenie się daje im taką 
szansę. Zdecydowana większość nietradycyjnych studentów pracuje w zawodach nie-
związanych z kierunkiem studiów i traktuje tę pracę jako tymczasową, która pozwala 
im na utrzymanie się (np. praca w sklepie, w roli opiekunki do dziecka, pokojówki). 
Badacze hiszpańskiego zespołu podkreślają, że studenci bardzo często pracują bez umo-
wy o pracę lub składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku polskich studentów 
najczęściej jest to praca w ramach umowy zawartej na czas określony. 

Znaczenie zdobytych doświadczeń zawodowych w kapitale zatrudnialności absol-
wenta jest tak istotne, że studenci decydują się na samodzielne wykreowanie środowiska 
pracy i świadome zarządzanie tym środowiskiem. Próbują wykorzystywać wszelkie 
możliwości do tego, aby móc wykazać się w procedurze rekrutacji takim doświadcze-
niem. Są to studenci, których określamy mianem przedsiębiorczych i innowacyjnych, 
przekształcają oni własne środowisko życia, dokonują samotranzycji w definiowaniu 
swoich ról i w konsekwencji własnych tożsamości (poznają siebie, przekraczają bariery 
i własne ograniczenia).

Myślałem na przykład o założeniu swojego własnego bloga, gdzie mógłbym mówić o osobistych 
doświadczeniach… taki blog jednocześnie osobisty i dziennikarski… […] odsłaniający zróżnicowa-
nie współczesnego społeczeństwa. To moja własna inicjatywa, taki sposób na zwrócenie na siebie 
uwagi (mediów). […] Próbuję także swoich sił w radiu, na temat przedsiębiorczości i innowacyj-
ności w lokalnej stacji. (Rafael)

[…] Próbowałem swoich sił. […] Często za kimś chodziłem, asystowałem, prosiłem się o zada-
nia, aż w końcu ktoś dał mi szansę i się potoczyło. […] Zawsze, nawet jak byłem na bezpłatnym 
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stażu, to dawałem z siebie wszystko, chciałem dać się poznać z jak najlepszej strony, ale też miałem 
szanse uczyć się od innych. […] Po wielu praktykach, stażach mam już kontakty, spodobałem się 
kilku osobom i teraz mnie polecają. (Jarek)

Według Mei Seung Lam i Andrew Pollarda, tranzycja to proces subiektywnie do-
świadczanej zmiany, związanej z przejściem z jednego środowiska czy kontekstu do 
innego, skutkującym „zadomowieniem” się w nowym środowisku czy kontekście, uzy-
skaniem niejako nowej tożsamości. Jest to czas intensywnych wyzwań i wzmożonych 
zmian rozwojowych o społecznie regulowanym charakterze (Lam, Pollard 2006, za 
Ecclestone 2009, s. 125). Potwierdza to także zgromadzony materiał empiryczny – za-
równo w przypadku studentów polskich, jak i hiszpańskich, nowe wydarzenia życiowe 
naruszają rutynowe wzory zachowań w odgrywanych rolach społecznych, czy nawet 
myślenia o tych rolach. Skłania to jednostkę do podjęcia działań lub stymuluje do reflek-
sji, dostarczając kapitału wzmacniającego tranzycje, zmieniającego postrzeganie środo-
wiska osobistego. Jednocześnie środowisko to nieustannie tworzy kontekst warunków 
działania, formułowanych oczekiwań, jest źródłem informacji zwrotnej o skuteczności 
podejmowanych działań. Niekiedy wchodzenie na rynek pracy i wyzwania związane 
z tranzycją pomagają studentom dostrzec w sposób krytyczny pewne wymiary barier 
społeczno-kulturowych, jak np. dyskryminacja ze względu na płeć, których istnienia 
wcześniej nie dostrzegali lub nie sądzili, że to właśnie ich ta sytuacja może dotyczyć.

Niestety, nie chcieli mnie nawet do pilnowania dzieci w żłobku, o zatrudnieniu do opieki nie 
wspominając. Nie jeden raz mówiono mi wprost, że to dlatego, że jestem mężczyzną. Moja płeć 
najwyraźniej okazywała się czynnikiem tak mocnym, że przesłaniała moje rzeczywiste cechy 
charakteru i wartość jako człowieka. To ironia, że jestem dyskryminowany z powodu płci. (Ale-
jandro)

Jak podkreśla Ecclestone, skuteczne radzenie sobie z tranzycjami wymaga czegoś 
więcej niż tylko facylitacji zmian kontekstu, ułatwienia transferu; efektywna tranzycja 
wymaga pogłębionego zrozumienia progresywnych zmian o charakterze poznawczym, 
emocjonalnym i społecznym, które zachodzą w jednostkach, pozwalając im przemiesz-
czać się między różnymi obszarami i etapami uczenia się oraz skutecznie nawigować 
między złożonością wymogów warunkujących skuteczne funkcjonowanie w różnych 
kontekstach (Ecclestone 2009, s. 12). Również Ewa Kurantowicz zauważa, że jednost-
ka, doświadczając wielu społecznych kontekstów, uczestnicząc w nich, zmieniając je 
i reorganizując, uczy się poprzez przekraczanie i transformowanie swojej wiedzy, umie-
jętności i społecznych kompetencji na inne konteksty życia codziennego (Kurantowicz 
2012). Przykładem pogłębionego zrozumienia własnych tranzycji są w narracjach 
polskich i hiszpańskich studentów ich wypowiedzi dotyczące okresów zawieszenia 
w ich biografii, które sprzyjają refleksyjności (Bron 2006; 2009). Zawieszenie może 
wynikać z różnych czynników: zewnętrznych zdarzeń, uświadomienia sobie własnego 



15Między uniwersytetem a światem pracy. tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich

usytuowania w społeczeństwie, podjęcia kolejnych ról (np. macierzyństwo i ojcostwo), 
bądź też podjęcia decyzji o stażu, praktyce czy pracy w charakterze wolontariusza. 
Ciekawe odniesienie do własnych cech tożsamościowych formułują hiszpańscy studen-
ci, którzy swoją nietradycyjność postrzegają jako utrudnienie w wejściu na rynek pracy.

Jeśli jesteś imigrantem, to zawsze będzie odczuwalne, dotkną cię pewne stereotypy, idziesz do 
firmy i słyszysz, „nie, takich nie chcemy”, ale myślę też, że twoja praca, to, jak pracujesz, mówi 
samo za siebie. (Gracia)

Wiem, że tam, na rynku, jestem postrzegana jako zagrożona wykluczeniem, […] ponieważ 
jestem kobietą, mam ponad 45 lat i jestem z klasy średniej; mimo że jestem wykształcona, klasa 
społeczna nadal ma znaczenie. (Justa)

Podobne doświadczenia mają studentki polskie, gdzie czas macierzyństwa w szcze-
gólny sposób sprzyja tranzycji, refleksji. Z jednej strony dla pracujących studentek 
macierzyństwo było barierą utrudniającą znalezienie pracy, przyczyną przerwania 
studiów i stanowiło źródło napięć pomiędzy odgrywanymi rolami społecznymi (pra-
cownika, studenta, matki). Z drugiej jednak doświadczenie to okazywało się punktem 
zwrotnym, sytuacją wymagającą uczenia się nowych sposobów działania i radzenia 
sobie w świecie. 

Tak generalnie siedząc z synem w domu, to trochę byłam zła na siebie, że te studia przerwa-
łam, takie wyrzuty sumienia miałam, że bez sensu zrobiłam. Dużo czasu na myślenie było. Trochę 
o przyszłość się martwić zaczęłam […]. (Weronika)

Po urodzeniu syna zostałam w domu, potem urodziła się córka, to już zupełnie nie myślałam 
o swoim życiu zawodowym. […]. No i wie Pani, ja pochodzę ze wsi, to tam nawet innej opcji nie 
było. To takie, jakby to powiedzieć naturalne. […] Problemy zaczęły się, jak chciałam wrócić do 
pracy. Żeby to wszystko jakoś ogarnąć. […] I wtedy zaczęły się u mnie takie lęki, obawy przed 
przyszłością. Myśli o emeryturze, o bezpieczeństwie. No, ale wtedy nic z tym jeszcze nie robiłam. 
I wtedy w szkole (szkoła podstawowa do której uczęszczały jej dzieci) poznałam taką rodzinę, która 
u nas wybudowała dom i tak od słowa do słowa zaczęłam opiekować się ich synem. Pomagałam 
też dzieciom w lekcjach i uważałam, że całkiem świetnie daję sobie z tym radę. Dzieci dobrze się 
uczą i właśnie wtedy pomyślałam o studiach pedagogicznych. Ale dopiero praca w żłobku, na razie 
jestem tylko pomocą, zmotywowała mnie do podjęcia studiów […]. (Lena)

Badawcza perspektywa biegu życia (life course) wzmacnia ten wymiar tranzycji, 
który wiąże się z kontekstami instytucjonalnymi. Glen H. Elder, Monica Kirkpatrick 
i Robert Crosnoe wskazują, że jednostki zwykle wypracowują swój własny bieg życia 
w powiązaniu ze zinstytucjonalizowanymi ścieżkami i społecznymi wzorami o cha-
rakterze normatywnym. Tranzycje postrzegają jednocześnie jako produkt instytucji 
społecznych, jak i produkt powstały w reakcji na społeczne oczekiwania, formułowane 
wobec jednostek (Elder i in. 2003, za Ecclestone 2009, s. 8). Z kolei Aaron M. Pallas 
akcentuje właśnie społeczny wymiar, argumentując, że tranzycje to raczej atrybuty 
systemu społecznego niż właściwości zindywidualizowanego biegu życia jednostki 
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(Pallas 1993, za Ecclestone 2009). W takim ujęciu poziom wykształcenia jednostki 
determinowany jest przewidywalną sekwencją tranzycji edukacyjnych, z wbudowanym 
systemem oczekiwań o charakterze normatywnym. Widać to zarówno w narracjach 
studentów hiszpańskich, jak i polskich.

Powiem tak, chcąc pracować w szkole, ja muszę zrobić tego magistra, chociażby po to, aby móc 
potem robić te kolejne stopnie rozwoju zawodowego nauczyciela. […] ten dyplom magistra trzeba 
mieć. Na razie to tak się czuję, że już coś mam, ale to wciąż za mało. (Katarzyna)

Chcę zrobić magisterium, jeśli uda mi się zdobyć stypendium, a potem może doktorat? Jeśli mi 
się to nie uda, będę musiał rozważyć powrót do mojego kraju. (student imigrant) 

Ale to jest mój podstawowy cel – zdobyć magisterium […]. (Juan)
Żeby móc pracować w szkole, w zawodzie nauczyciela, to nie mamy w zasadzie wyboru. […] 

Trzeba być tym magistrem. Bo licencjat traktowany jest po prostu jako niepełne wykształcenie. 
(Zuzanna)

W narracjach nietradycyjnych studentów wiele wskazuje na znaczenie instytucji 
w okresie tranzycji. Szczególnie jest to akcentowane w opowieściach o uniwersytecie, ale 
także o miejscu zatrudnienia czasowego studenta, czyli w okresie odbywania stażu lub 
praktyki zawodowej. Takie spotkania ze światem pracy postrzegane są przez studentów 
jako czynniki łagodzące tranzycje, ułatwiające „miękkie” wejście na rynek pracy, ale też 
pomagające zrozumieć przepisy i ramy ról zawodowych, do których sami aspirują.

Jeśli dobrze wykorzystasz możliwości, jakie daje ci praca, do tego, by dobrze poznać tych ludzi 
i dynamikę branży, to potem, szukając zatrudnienia, rzeczywiście wiesz, na czym to polega, wiesz 
dokąd chcesz iść, nie działasz po omacku. (Botico)

W trakcie praktyk miałem szansę doświadczyć współdziałania, pracy w zespole, nauczyłem się 
cenić porządek i dobrą organizację, projektować swoje działania, myśleć z wyprzedzeniem, usta-
nawiać cele, mieć świadomość, dlaczego się czegoś podejmuję… ale doświadczyłem też trudności 
związanych z tym, że przejawiasz inicjatywę. (Alejandro)

Podsumowanie 

Koncentracja na poziomie mikro i postrzeganie tranzycji jako procesu doświadczanej 
przez jednostkę zmiany pozwoliły nam na uwypuklenie podobieństw w sposobach 
działania polskich i hiszpańskich studentów nietradycyjnych. Swoiste dla danego kraju 
społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne warunki życia tworzą złożone kon-
teksty wymagań, oczekiwań, barier, a także szans i możliwości wejścia na rynek pracy. 
Niezależnie od pojawiających się różnic w tych wymiarach skuteczna tranzycja wymaga 
zrozumienia siebie i poczucia własnego sprawstwa w odniesieniu do instytucjonalnie 
określonych wymagań.

Osadzenie studentów nietradycyjnych w swoistej konstelacji „pomiędzy światem 
uniwersytetu a światem pracy” uwidacznia ich dążenie i potrzebę „ugruntowania 
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siebie w roli pracownika” i wytworzenie w sobie tzw. stanu gotowości do odgrywa-
nia roli (Katz, Kahn 1979). Ich interpretacja wymagań i oczekiwań stawianych przez 
środowisko pracy koncentruje się na kategorii „praktyczności”, która rozumiana jest 
przez nich jako sprawne operowanie wyuczonymi umiejętnościami. W ich opinii 
możliwość i skuteczność przejścia na rynek pracy jest wynikiem posiadanego zasobu 
kompetencyjnych „narzędzi” zdobytych zarówno w systemie edukacji formalnej, jak 
i pozaformalnej. 

W tranzycje zarówno hiszpańskich, jak i polskich studentów nietradycyjnych wpi-
sane są próby pragmatycznego oceniania możliwości i zasobów środowiska w aspek-
cie przyszłej pracy zawodowej. Są one pewnym wypracowanym schematem działań 
i indywidualnych ścieżek zgodnie z systemem oczekiwań o charakterze normatyw-
nym. Procesy subiektywnie doświadczanej zmiany, które związane są z kreowaniem 
indywidualnej ścieżki wejścia na rynek pracy, są wynikiem nawigowania pomiędzy 
wolumenami szans, ograniczeń i wymagań dyktowanych przez prawa rynku pracy. 
W procesie tym, mimo mocnego zinstytucjonalizowania tranzycji, nadal dostrzec 
można duży potencjał tożsamościowy. Jak podkreśla Ecclestone, tranzycje to nie tylko 
przejście z jednej przestrzeni do drugiej, nie tylko zmiana kontekstu, to w dużej mierze 
także „stawanie się” (kimś), a zatem czynniki jednostkowe i sprawstwo mają tu równie 
duże znaczenie, co zewnętrzne struktury społeczne. 
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MIĘDZY UNIWERSYTETEM A ŚWIATEM PRACY.  
TRANZYCJE W NARRACJACH STUDENTÓW POLSKICH I HISZPAŃSKICH

streszczenie: W niniejszym artykule autorzy prezentują pewną część badań prowadzonych 
w ramach europejskiego projektu badawczego EMPLOY – Enhancing the employability of non-tra-
ditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialności studentów nietradycyjnych). Projekt promuje 
wzmacnianie zatrudnialności (employability) studentów nietradycyjnych przez poprawę skuteczności 
przechodzenia (tranzycji) ze świata uczelni wyższej na rynek pracy. W artykule zostały przedstawione 
wyniki cząstkowe badań narracyjnych z uwzględnieniem perspektywy nietradycyjnych studentów 
hiszpańskich i polskich, zaprezentowanej w ujęciu komparatystycznym. Autorzy, w interpretacjach 
uzyskanych wyników badań, wykorzystali głównie koncepcje tranzycji w uczeniu się przez całe ży-
cie. W tranzycje zarówno hiszpańskich, jak i polskich studentów nietradycyjnych wpisane są próby 
pragmatycznego oceniania możliwości i zasobów środowiska w aspekcie przyszłej pracy zawodowej. 
Są one pewnym wypracowanym schematem działań i indywidualnych ścieżek zgodnie z systemem 
oczekiwań o charakterze normatywnym. 

Wyniki badań wskazują, że tranzycje to nie tylko przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontek-
stami instytucjonalnymi i środowiskami uczenia się, ale w dużej mierze jest to ‘stawanie się’ (kimś), 
a zatem czynniki jednostkowe i sprawstwo mają tu równie duże znaczenie, co zewnętrzne struktury 
społeczne. 
słowa kluczowe: tranzycje, zatrudnialność, studenci nietradycyjni, rynek pracy.

BETWEEN UNIVERSITY AND THE WORLD OF EMPLOYMENT.  
TRANSITIONS IN THE NARRATION OF POLISH AND SPANISH STUDENTS

summary: The authors of this article present a part of the study done under the project research 
EMPLOY which advocates fostering employability of non-traditional students through improving 
the effectiveness of transition from university to labor market. The article presents partial findings of 
narrative surveys taking into account the perspective of non-traditional Spanish and Polish students 
in a comparative manner. The authors while interpreting the findings used mainly the concept of 
transition in lifelong learning.

In the transition of both Spanish and Polish non-traditional students one can identify the at-
tempts to assess pragmatically opportunities and resources of the environment with regard to future 
employment. These are a certain modus operandi and individual paths based on the expectation 
system of normative nature. 

The findings indicate that transitions do not exclusively refer to relocation between different insti-
tutional contexts and learning environments but largely they mean ‘becoming’ (someone), therefore 
individual factors and perpetration play as important role as external social structures. 
keywords: transitions, employability, non-traditional students, labor market.
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STUDENTS’ AND HIGHER EDUCATION STAKEHOLDERS’ CONCEPTS  
OF RESILIENCE IN THE CONTExT OF INNOVATION CAMPS

Stakeholders of Higher Education are dissatisfied with students’ and graduates’ level 
of resilience to failure. Students feel most threatened by ill-defined problems, unpre-
dicted professional life situations which demand unscripted responses, and sustained 
relationships. Students identify the fear of being judged as “losers” by their peers and 
professors as the main obstacle to take initiative and risks in the context of Higher 
Education (Weiner 2014). The universities which strive for connecting their education 
to the needs of the working life shift their focus from individually assessed learning 
outcomes and content-based competences to more networked and generative ones. 
They develop and adapt new teaching methods to match the more innovation oriented 
teaching aims. Best practices like innovation camps or “hatchieries” ae based on real 
working life divergent problems which students need to research and solve. While the 
new learning outcomes and the methods are more widely accepted the stakeholders 
of such innovation pedagogy lack tested practices for validating the new competences 
of the students. Faculty members could benefit from some insights into the individual 
and social processes taking place during those form of learning to better understand 
the students’ needs and concerns over the innovation pedagogy radical methods and 
the stakeholders’ expectations of the new competences. 

In basic classifications of educational philosophies the traditional orientation is the 
legacy of Herbartianism based on the “Five Formal Steps of the Recitation” as prepara-
tion, presentation, association, generalization, and application. The “Prussian” idea of 
education designed for industrialized society relied on authoritarian “instruction en-
forcing the transition from order to discipline determining the instructed learner’s will 
towards virtue” (Knox 1975, p. 267). The contrasting orientation follows the progressive 
thought of John Dewey who in the spirit of Darwin’s biology that “the purpose of life 
is simply more life” believed that the education should serve further human growth. 
In the progressive orientation learning is designed through divergent challenges and 
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stimulating, democratic environment to nurture “a continuum of human experience 
that related rather than separated thinking and acting, fact and value, and intellect and 
emotion” (H. Putnam & A. Putnam 1993, p. 368).

The theory of constructive alignment (Biggs 2003) suggests that all three main 
elements of education – namely aims, methods and ways of assessing learning out-
comes – should be in line. Higher education has traditionally relied on individual 
competence, and innovation has also frequently been seen as an activity of an inde-
pendently working “propeller-head”. As the world is becoming increasingly complex 
and the amount of information is growing, it has become even more evident that only 
a few can vanquish the collective strength of a group by individual actions. Interaction 
skills are important to help bounce one’s own thoughts off a group for feedback and 
develop them this way into even better and more competitive ideas. The significance 
of good networks and networking has similarly become more important. Networks 
create safety when actions can be brought forward with people other than complete 
strangers. Networks complement the competences of those participating in them with 
the principle of mutual benefit, trust and resilience. According to the wide research 
‘Oivallus’ – conducted by Confederation of Finnish industries (EK) – the business 
and companies are expecting their current and future employees to have innovation 
competencies – especially such as abilities to cooperate and network – which cannot 
be assessed with traditional tools (EK 2011).

Innovation pedagogy is a learning approach that defines in a new way how knowl-
edge is assimilated, produced and used in a manner that can create innovations. It aims 
to enable the development of innovation competences, alongside with the study field 
specific learning outcomes. It focuses on abilities in creative problem-solving, system 
thinking, goal orientation, teamwork, and networking. The overarching value promoted 
by this pedagogy is respect for diversity and open-source principle for sharing of the 
declarative knowledge and novel ideas. The main effort of innovation pedagogy is to 
bridge the gap between the educational context and working life (Penttilä 2016). It 
assumes that learning is deeper when previously-gained knowledge is continuously 
applied to practical contexts where reflection and instructional feedback is designed 
to further develop both the specific novel services, products and organizational or 
social innovations – new added value – as well as competences, which are applied to 
an innovation process. (Gibbons et al. 1994; Kairisto-Mertanen et al. 2010; Nonaka & 
Takeuchi 1995; Nowotny et al. 2001; 2003). The innovation pedagogy methods such as 
research or project hatcheries, hackathons or innovation camps are based on the fluidity 
of roles. Masters and disciples often switch the positions as both are equally motivated 
to respond to each other’s’ creative initiatives and find a novel solution. Innovation 
camps, in particular, engage students and stakeholders (expert instructors, university 
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facilitators, challenge owners from working life, community leaders). The participants 
work in international and interdisciplinary teams on the divergent challenge. They 
are encouraged to use specific design, creative thinking, business planning tools and 
strategies to come up with ideas for ventures that would impact the local eco-system. 
During approximately 30 hours of intensive problem solving the teams benefit from 
feedback sessions in which the groups present their work in progress1. 

Theoretical framework for educational resilience

Bakhtin – a Russian philosopher of dialogue (Bakhtin 1990) inspired many peda-
gogues who subscribe to the progressive philosophies of education. In his concept 
of learning we benefit from engaging in a dialogue and we are transformed through 
each other’s responses, a dynamic cycle which impacts interlocutors’ consciousness or 
perspective. Learners initiate dialogue, offer a statement or question and expect a reply 
which produces actual change in the state of the arts. The dialogical student is always 
in an intense relationship with the other. The ideas are addressed to a listener and 
a response is anticipated and welcome. When words or actions representing concepts, 
facts, emotions, curiosity etc. are offered to produce a response, the interaction may 
have a combative quality but it is always oriented towards some new awareness and 
competency. Bakhtinian dialogue, however, “resists closure or unambiguous expres-
sion, and fails to produce a ‘whole’. It is a consciousness lived constantly on the borders 
of other consciousnesses” (Robinson 2011). Bakhtin promoted the idea of “creativity 
borderland made up of many worlds”, all equally capable of expressing themselves and 
conceptualizing their objects. “Everything is said in response to other statements and 
in anticipation of future statements” (Robinson 2011).

Dialogical pedagogy requires specific resilience and integrity – the continuous 
mindfulness of subjects involved who answer to each other whenever they change posi-
tions to unfolding events and their socially constructed meanings. People constantly 
struggle against external definitions of their thoughts and actions, which have a dead-
ening effect on them or becomes the root of their failure perceived as inability to meet 
social expectations. Creativity of an individual can only be actualized through a free 
discursive act, and not in a pre-defined context. Engagement in a dialogical interaction, 
therefore, builds resilience, the ability to fail and persevere for the sake of innovating 
in a space and time with the community of learners who defy any externally imposed 
norms (Jagiello-Rusilowski 2017).

1 The method of the innovation camp is further described at www.innocamp.pl [12.12.2016].
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Bakhtin’s theory redefines resilience by offering the dialogical relationship and 
the liberation of the ethnocentric self, bounded by the authority and its value system. 
Dialogical self becomes resilient to failure through the strength and support provided 
by the diversity of interlocutors, shared flexibility of perspectives and mindfulness of 
the responses offered spontaneously along the unfolding situations rather than the pre-
dictable standards. The pedagogical assumptions about the potential of dialogue makes 
Bakhtin a precursor of Paulo Freire radical pedagogical concept of praxis “reflection 
and action upon the world in order to transform it” (Freire 1974, p. 36).

Freire insisted that education is oriented towards the future which offers the next 
generation a life that leads to the deepening of freedom and social justice and “con-
cern with keeping the forever unexhausted and unfulfilled human potential open, 
fighting back all attempts to foreclose and pre-empt the further unraveling of human 
possibilities, prodding human society to go on questioning itself and preventing that 
questioning from ever stalling or being declared finished” (Bauman 2001). Within this 
theoretical framework the resilience was built through mutual problem posing and 
dialogical engagement rather than a one way transmission or “depositing” ready-made 
knowledge. Freire saw an ethical imperative to cross borders of cultural identities and 
status and he understood the educational resilience as persevering in seeking social 
justice, acting for empowerment and opposing any forms of oppression leading to 
failure. Crossing the lines of difference through unprejudiced dialogue and integrity 
self-vigilance constituted the essence of solidarity-based learning and social innovating 
(Jagiello-Rusilowski 2017). 

Study design and methodology

Within the above theoretical framework it can be assumed that innovation camps, as 
one of the methods of dialogical pedagogy, offer ample opportunities for the students 
to experience and critically reflect on how social pressures impose the fear of failure 
and what is the role of resilience in innovating. The aim of the study was to find out 
how students and other stakeholders of higher education (educators, working life and 
community leaders) conceptualize resilience as a learning outcome of innovation 
pedagogy. The main research question was how resilience of international students 
is self-perceived in the innovation camp setting and if the dialogical interventions 
of this form of learning effect the self-efficacy beliefs. The hypothesis was that ele-
ments of collaborative dialogic innovation pedagogy raise self-efficacy beliefs of the 
participants about their resilience. There were three groups of international students 
who took part in a 36 hour innovation camps in two different locations in Poland and 
Indonesia. 30 students aged 21-39 were randomly chosen from the first and the third 
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groups, which were larger while the second one had exactly 30 participants who all 
filled in the input and output Barometer tests. All the groups were multicultural, the 
students coming from 12 countries and 3 continents in the first case, from Poland and 
Israel in the second, and in the case of Indonesia the students although from one state 
had diverse cultural and religious backgrounds. 

The level of self-efficacy beliefs on innovation competences was tested in the three 
groups twice: at the input level, in the first 2-3 hours of the intervention, and at the 
output level after 6 days of collaborative work, presentations of the outcomes (pitching 
of innovation ideas) and the final evaluation of the camps. The innovation competence 
barometer (INCODE barometer) was developed at Turku University of Applied Sciences 
(Watts et al. 2013a; 2013b). It is a scoring rubric that considers three dimensions of 
capacities and skills: individual, interpersonal and networking .The individual capacity 
integrates the behaviors or skills that allow a person to innovate in the personal execu-
tion of tasks. The interpersonal capacity enhances the individual ability to innovate 
through the interaction with a group and represents the behaviors or skills that make 
others move towards the objective. The networking capacity represents the behaviors 
or skills that enable a group to find appropriate solutions in the process of completing 
tasks in a broader environment than usual. The barometer can be used for self, peer, 
and external analysis; here the self-evaluation was selected. The INCODE Barometer 
works similarly to Bandura’s (Bandura 1999) self-efficacy beliefs test with the scale 
from 0 to 10 with the lowest value showing the absence of the given efficacy belief and 
the highest rating it as excellent.

Two workshops with higher education institutions stakeholders were organized 
as part of the study design in order to narrow down the scope of the competences re-
lated to resilience as predicator of individual contribution of a graduate to innovation 
culture of both university and working life interdisciplinary and intercultural teams. 
The first one happened during international educational technology conference (in 
Valencia, Spain2) and was run by the authors while the other one was part of Erasmus 
Plus Project called ARTPAD (Achieving Resilience Through Play and Drama3). It was 
run by dr Paul Schober at Hafelekar (Austria). The selected student participants of the 
innovation camps offered their short narratives with insights on how they understood 
their own resilience in the context of innovating. The content of the participants con-
ceptual choices and narratives became the source texts for a GABEK analysis in which 
compressed meanings were extrapolated with the use of the PC program WinRelan 
(Zelger 1999) to reveal a consistent system of beliefs, interconnecting knowledge about 

2 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 
march 2016.

3 http://artpad.epraxis.co.uk/ [15.12.2016].



24 taru konst, Adam Jagiełło-rusiłowski

causes and effects, emotional attitudes in the form of “Gestalten trees”, “causal networks”, 
“assessment profiles”. 

The study results

The INCODE Barometer test results showed the differences between the input and 
the output values of the innovation competences for all the three groups participating 
in the innovation camps in all capacities (individual, interpersonal and networking). 
While the differences between the input level among the groups are high, with the 
much lower values in the third group, the differences are not so much evident in terms 
of the overall perceived innovation competency level for the output (after innovation 
camp intervention) results. 

The networking capacity shows the highest increase as the average absolute change 
value of the three groups – 2,47 (on 0-10 scale) with the strongest differences in ap-
plying ethical values, especially in the EU student group (4,40) and the Israeli group 
(4,10), even though the third group (Indonesian) was not affected (0,40) as the input 
level was already very high (9,3 compared to 3,5 and 4,2 respectively). The second 
strongest effected capacity (1,54) was the interpersonal competence with the highest 
changes in the levels of efficacy in establishing constructive group relationships through 
a dialogue (with the average of 2,63).

Identifying relationships among different components of the creative tasks increased 
significantly in groups 1 (by 2,60) and 3 (4,20) while it was not manifested in the Israeli 
group whose input level was already very high (9,3 compared to 5,2 and 2,7). The fore-
sight level significantly changed for the EU (4,70) and the Israeli groups (2,80). The 
strongest change is evident in the dialogical efficacy, which amounted to 2,63 showing 
the highest impact on the EU students group (3,40). The increase in the self-efficacy 
on active listening skills was significant for the EU group (2,70) and for the Indonesian 
students (2,40). The last group was also affected in the self-efficacy on initiative and 
mobilizing others (3,80 and 4,80).

GABEK analyses results

The higher education stakeholders with expertise on social competences (ARTPAD 
project) conceptualized resilience in relation to a challenging or difficult environment 
(e.g. stress). They understood resilience as an ability, competence, internal strength 
or individual attitude and they could observe resilience in activities like coping with 
or adapting to difficult situations, problem solving and solution finding, standing up, 
maintaining yourself and bouncing back. The support for resilience for young people 
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comes mostly from peers in the context of task oriented divergent team efforts and 
explorations. 

The higher education stakeholders meeting at the educational technologies confer-
ence conceptualised resilience in relation to interpersonal and networking capacities 
sought by working life. The key abilities included: active listening and responding in 
order to contribute to unfolding professional interactions, non-defensive attitude and 
flexibility in the face of challenging intercultural problem solving activities.

Resilience was described also as a capacity indispensable to take risks and the base 
for courage to leave the comfort zones for unforeseen experiences and consequences. 
A resilient student and an employee is capable of empathising with others and therefore 
identifying their needs, which is both strongly linked to the ethical fibre, loyalty to the 
community of practice (not just an organization) and the sense of fairness. According 
to the stakeholders resilience is both built by experience of democratic relations and 
when already fortified it guarantees a drive for creative problem solving and change-
making.

The students participating in the innovation camps conceptualized resilience in 
relation to the capacity to contribute and advance dialogical group processes which lead 
to novel solutions to challenges. Resilience means responsiveness, feeling safe with the 
group in new situations requiring improvisation, sharing creative ideas but also doubts, 

10 

 

 

GABEK analyses results 

The higher education stakeholders with expertise on social competences (ARTPAD project) 

conceptualized resilience in relation to a challenging or difficult environment (e.g. stress). 

They understood resilience as an ability, competence, internal strength or individual attitude 

and they could observe resilience in activities like coping with or adapting to difficult 

situations, problem solving and solution finding, standing up, maintaining yourself and 

bouncing back. The support for resilience for young people comes mostly from peers in the 

context of task oriented divergent team efforts and explorations.  

 
Graph 1. Resilience ontology (Schoeber/ARTPAD project, 2017) 

 

The higher education stakeholders meeting at the educational technologies conference 

conceptualised resilience in relation to interpersonal and networking capacities sought by 

working life. The key abilities included: active listening and responding in order to contribute 

to unfolding professional interactions, non-defensive attitude and flexibility in the face of 

challenging intercultural problem solving activities. 

Resilience was described also as a capacity indispensable to take risks and the base for 

courage to leave the comfort zones for unforeseen experiences and consequences. A resilient 

student and an employee is capable of empathising with others and therefore identifying their 

needs, which is both strongly linked to the ethical fibre, loyalty to the community of practice 

Graph 1. Resilience ontology (Schoeber/ARTPAD project, 2017)
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ignorance, admitting to being wrong, feeling comfortable with giving and receiving 
the feedback. A resilient student is capable of predicting obstacles and facing rather 
than avoiding them while being faithful to the group’s integrity, its dialogically revealed 
values. He or she is not afraid of asking for support before it’s too late and offers own 
wealth of knowledge and support networks. Resilience is built in diverse experiences 
of seeking non-existent solutions, going to unknown territories, giving up comfort of 
knowing the answers and narrow fields of expertise, sharing the risk of failure for the 
sake of improving the state of the art.

Graph 2. Resilience Ontology by stakeholders from the conference (authors’ own output)
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Discussion of the results

The stakeholders’ conceptualizations of resilience matched the following items of the 
INCODE barometer: 2, 3, 5, 8, 14, 15, 20, 21, 23 and 25. Since all the items had absolute 
value change the authors argue that some evidence comes from the testing to suggest 
that resilience is developed in dialogical and collaborative “chronotopes” of innovation 
pedagogy, in particular during the intensive method of innovation camp. The com-
mon element of resilience ontology for the three quoted groups of higher education 
stakeholders and students was the capacity for problem solving and novel solution 
finding under stressful or challenging conditions. Students self-reported efficacy beliefs 12 

 

Resilience is built in diverse experiences of seeking non-existent solutions, going to unknown 

territories, giving up comfort of knowing the answers and narrow fields of expertise, sharing 

the risk of failure for the sake of improving the state of the art. 

 

Graph 3. Resilience Ontology by students (authors’ own output) 
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that resilience is developed in dialogical and collaborative “chronotopes” of innovation 

pedagogy, in particular during the intensive method of innovation camp. The common 

Graph 3. Resilience Ontology by students (authors’ own output)
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on that capacity expressed in items 2 and 3 of the INCODE barometer on 0-10 scale 
show substantive absolute change by up to 3,8 points after the participation in inno-
vation camps. The absolute change values of items 5 and 8 confirm also the intuitive 
understanding of resilience as the ability to predict and discern causal relationships of 
own and team efforts, especially in terms of identifying the source of failure at different 
stages of problem solving. High absolute change values for items 14 and 15 confirm 
that innovation camp is the environment in which resilience, understood as the ability 
to engage in dialogical relationships, is developed. Innovation camps build resilience 
by encouraging the students to listen actively to peers and experts for feedback and 
respond to unfolding new opportunities contributed by each team member. Future 
innovators also learn how to manage conflicts creatively, so failures are avoided by 
prevention of unproductive conflicts or lack of agreement on how to advance the in-
novation processes (item 20).

Since the highest average absolute change was observed in the cluster of network-
ing competencies of the Barometer (2,47) it can be concluded that innovation camps 
strongly address the needs of both the students themselves and the stakeholders (espe-
cially employers) for stronger integrity, ethical fiber and courage to cross the boundaries 
of disciplines or specific cultures to find a novel solution. Dialogical relationships and 
innovation camp tools allowed most students to switch off their strong ego defenses 
against being judged morally. They had opportunities of exchanging ethical perspec-
tives but more importantly becoming aware of emotions either limiting or enhancing 
self-efficacy beliefs about their integrity as an important element of being able to func-
tion in strong networks. The camps allowed the students to re-define the integrity as 
the source of their resilience from just another element of competitiveness to the core 
of individual and collective accountability. The camps provided safe and positive in-
terdependence, relief from the pressure of individual decisions which affect collective 
sense of ethical solidarity and resilience. They also helped the students to break free 
from harmful self-censorship preventing the expression of diversity and reluctance to 
take risks which innovating incurs. 

The theoretical framework of dialogism and critical pedagogy proved useful in 
identifying the connections between the opportunities created during the inno-camps 
for the students to experience and critically reflect on how social pressures impose the 
fear of failure and how their awareness of resilience is crucial for innovating. The way all 
the stakeholders conceptualize resilience as a learning outcome of innovation pedagogy 
helps the experts to better plan educational interventions. The elements of collaborative 
dialogic innovation pedagogy evidently raise self-efficacy beliefs of the participants 
about their resilience which further impacts their innovation competencies.
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The study faced some difficult methodological challenges as data was collected 
anonymously. The number of fully completed tests was not big enough to carry out 
statistical analyses. The future efforts will focus on better planning of the research 
design to include more rigorous qualitative tools to look provide stronger evidence 
for the innovation camp method to be effective in building resilience and integrity as 
important learning outcomes of innovation pedagogy.
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STUDENTS’ AND HIGHER EDUCATION STAKEHOLDERS’ CONCEPTS  
OF RESILIENCE IN THE CONTExT OF INNOVATION CAMPS

summary: Graduates who are potential change-makers, able to persevere in the face of adversity, are 
crucial for the working life and societies challenged by global changes. The authors explore concep-
tualizations of resilience in the context of innovation pedagogy. The meanings are revealed from the 
narratives of some stakeholders and students and then confronted with the results of the innovation 
barometer test administered to innovation camp participants. The theoretical framework for con-
ceptualizing resilience comes from the radical pedagogy of Freire and the literary theory of Bakhtin. 

The findings allow the authors to interpret resilience as the capacity for perseverance and problem 
solving under challenging conditions. Students self-reported efficacy beliefs on that capacity rise after 
the participation in innovation camps. Other values on innovation barometer confirm the intuitive 
understanding of resilience as the ability to predict and discern causal relationships of own and team 
efforts to prevent or capitalize on failure.
keywords: resilience, innovation camp, improvisational drama, academic integrity.

ZNACZENIE PRĘŻNOŚCI (REZYLIENCJI) DLA STUDENTÓW, PRACODAWCÓW  
I KADRY UCZELNIANEJ W KONTEKŚCIE OBOZÓW INNOWACYJNOŚCI

streszczenie: Pracodawcy i społeczności niepokojone różnymi globalnymi wyzwaniami poszukują 
absolwentów uczelni odpornych na przeciwności losu, nierezygnujących z chęci udoskonalania 
świata. Autorzy artykułu badają rozumienie prężności (resilience) w kontekście pedagogiki innowa-
cyjności. Różne interpretacje znaczenia prężności wyłaniają się z narracji badanych interesariuszy 
szkolnictwa wyższego i studentów, a następnie są one zestawione z wynikami testów „barometru 
innowacyjności”, które na wejściu i wyjściu wypełnili uczestnicy trzech obozów innowacyjności. 
Podstawy teoretyczne badania zostały zaczerpnięte z radykalnej pedagogiki Paula Freire’a oraz teorii 
powieści Michaiła Bachtina. 

Prężność jawi się w badaniach jako pojęcie obejmujące zdolność do rozwiązywania problemów 
w niesprzyjających okolicznościach. Przekonania studentów co do owej zdolności stają się silniejsze 
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po udziale w obozie innowacyjności. Wartości „barometru innowacyjności” związane z przyczyno-
wo-skutkowym związkiem nakładu pracy i powodzeniem osobistym lub zespołowym także rosną, 
wskazując na zbieżność intuicyjnego rozumienia prężności z realną oceną własnej zdolności zapo-
biegania lub uczenia się na błędach czy porażkach.
słowa kluczowe: prężność, obóz innowacyjności, improwizacja, spójność etyczna. 
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POZYCJONOWANIE STUDENTÓW W NARRACJACH  
PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU  
JAKO KONTEKST DLA REFLEKSJI NAD DYDAKTYCZNą FUNKCJą  

SZKOŁY WYŻSZEJ

W erze parametryzacji oraz bibliometrii pytanie o dydaktyczną funkcję uniwersytetu 
wydaje się właściwie nie na miejscu. Cykliczna ocena pracownika naukowo-dydaktycz-
nego obejmuje, co prawda, trzy warstwy jego działalności zawodowej, w tym osiągnię-
cia dydaktyczne, ale cały świat akademicki dokładnie wie, co się liczy w grze o awans 
zarówno osobisty, jak i określonej jednostki organizacyjnej uniwersytetu. 

Kwestię dydaktyki akademickiej widać wyraźnie w wysokości środków finansowych, 
jaką uczelnie przeznaczają na tę część swojej działalności statutowej. Finansuje się 
przede wszystkim wyjazdy na konferencje, i to zwłaszcza wtedy, gdy istnieje – jeśli nie 
gwarancja, to choćby perspektywa opublikowania wystąpienia, rzecz jasna najlepiej nie 
w pokonferencyjnej monografii. Mnożą się więc numery specjalne czasopism, rośnie 
indeks Hirscha (Safón 2013), a dydaktyka i szerzej obecność studentów w uniwersy-
tecie zaczyna stawać pod znakiem zapytania. Osoba studenta pojawia się wprawdzie 
w kontekście, odmienianego przez wszystkie przypadki w nowomowie akademickiej, 
umiędzynarodowienia. Wymiana studencka, a zwłaszcza przyjmowanie znacznej licz-
by studentów zagranicznych świadczy jakoby o silnej reputacji danego uniwersytetu 
(Delgado-Márquez i in. 2013). 

W świetle ostatnich zamierzeń reformatorów szkolnictwa wyższego lokujących się 
w wizji polskiej wersji ligi bluszczowej, czyli de facto pragnienia realizacji elitarnego 
i niedostępnego dla szerokich rzesz młodzieży akademickiej uniwersytetu badawczego 
oraz sieci wyższych szkół zawodowych, już tylko z nazwy będącymi uniwersytetami, 
gdzie uniwersalności jakiejkolwiek trudno szukać, dydaktyka akademicka także za-
pewne jeszcze się bardziej spauperyzuje. 

W prezentowanym tekście zadaję pytanie o pozycjonowanie studentów w narracjach 
pracowników naukowo-dydaktycznych. Wątek ten stanowi element mojej rozprawy 
doktorskiej realizowanej pod naukową opieką dr hab. Teresy Bauman, prof. Wyższej 
Szkoły Bankowej, i zatytułowanej: Kultury akademickie uniwersytetu w świetle narracji 

* Jarosław Jendza, mgr – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; 
e-mail: j.jendza@ug.edu.pl.
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pracowników naukowo-dydaktycznych, dlatego też niniejszy tekst stanowi jedynie szkic 
i skrótowe sprawozdanie z wybranych wyników badań. 

Pierwsza część artykułu poświęcona jest zagadnieniom metodologicznym, gdzie 
zwięźle opisuję i wyjaśniam kolejne kroki postępowania badawczego, zwracając szcze-
gólną uwagę na wykorzystanie metafor do analizy zgromadzonego materiału badawcze-
go. Następnie omawiam wyniki badań w zakresie powziętym tematem tekstu, a kończę 
na kilku konkluzjach i dalszych pytaniach. 

Procedura badawcza

Badania były realizowane w jednym z polskich uniwersytetów z wykorzystaniem se-
mi-strukturyzowanych indywidualnych wywiadów jakościowych zgodnie z procedurą 
opisaną przez Alicję Jurgiel-Aleksander (Jurgiel-Aleksander, Dyrda 2016, s. 25-28). 

Próbę badawczą stanowili celowo dobrani pracownicy naukowo-dydaktyczni na 
podstawie kryterium przynależności dyscyplinarnej oraz stopnia/tytułu naukowego. 
W sumie przeprowadzono dwadzieścia osiem wywiadów. Realizując badania, szybko 
okazało się, że oprócz znaczeń nadawanych określonym fenomenom związanym ze 
światami życia akademików w sposób literalny, w wypowiedziach występuje wiele 
zwrotów i wyrażeń metaforycznych. Ze względu na szczególny charakter metafor stały 
się one przedmiotem dalszych analiz procedowanych zgodnie z odmianą Krytycznej 
Analizy Dyskursu zwaną Krytyczną Analizą Metafor (dalej: KAM) (Jendza 2017).

Należy mieć na uwadze, że określone użycie metafory może ukrywać określone 
intencje mówcy, intencje odnoszące się do nieprzypadkowej, nieprzeźroczystej i bynaj-
mniej nie niewinnej ideologicznie, zakładanej struktury organizacji uniwersytetu. Za 
pośrednictwem metafor można zatem kreować daną rzeczywistość, stąd też powinna 
być ona jednym z wartościowych narzędzi krytycznych badań społecznych. Jak mówi 
Jonathan Charteris-Black (2004, s. 45):

Metafora jest […] kluczowa dla krytycznej analizy dyskursu, ponieważ jest ona związana 
z formowaniem spójnej wizji rzeczywistości. Krytyczna analiza kontekstów metafor w obszernym 
zbiorze tekstów może ujawnić ukryte intencje twórcy tekstu i dlatego służy do identyfikowania 
natury określonych ideologii. 

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że w świetle tezy postawionej wyżej, metafory, a ści-
ślej mówiąc ich wybór, nie jest przypadkowy, nie odgrywają one ilustratywnej roli, 
nie stanowią barwnych ozdobników tekstu, nie są też po prostu zwykłymi analogiami, 
ale raczej śladem określonej wizji świata, uniwersytetu, stosunków międzyludzkich 
i kultury. 

Krytyczna Analiza Dyskursu (dalej: KAD) z reguły nakłada na badacza obowiązek 
wzięcia pod uwagę pokaźnej i reprezentatywnej próbki tekstów z określonej domeny 
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życia społecznego (np. mediów, mowy nienawiści, wykluczenia z uwzględnieniem 
różnorodnych kryteriów itd.), zwłaszcza w ilościowej wersji tych projektów empirycz-
nych, które niekiedy uważa się także za badania właściwe dla tej tradycji, jakościowe 
zaś pełnią rolę początkową, stanowią swego rodzaju rozpoznanie badawcze (Chateris-
-Black 2004, s. 34). Wydaje się także, że istnieje podzielana zgoda co do tego, że owego 
korpusu tekstów nie powinny stanowić takie głosy, które powstały w wyniku intencji 
badacza. Inaczej mówiąc, KAD wykorzystuje dane zastane, a nie materiał wytwarzany 
w procesie badania. 

Wziąwszy powyższe pod uwagę, należy skonstatować, że analizy metafor czynione 
w niniejszym tekście obarczone są co najmniej dwoma ograniczeniami, czy też po 
prostu błędami. Po pierwsze, pomimo zgromadzenia być może i pokaźnego materiału 
badawczego, na pewno nie można go w żadnym wypadku uznać za reprezentatywny 
dla dyskursu akademickiego. Po drugie, materiał badawczy powstał intencjonalnie, na 
potrzeby badania, a zatem nie są to dane zastane. 

Niemniej jednak, jak pokazują zarówno metodolodzy zajmujący się KAD, jak i bada-
cze wykorzystujący tę taktykę badawczą, nie jest to reguła obowiązująca bezwarunkowo, 
a samo to podejście ma interdyscyplinarny charakter i czerpie z różnych paradygmatów 
badań (Duszak, Fairclough red. 2008). Przykładowo zespół badaczy skupiony wokół 
kwestii dyskursywnego konstruowania podmiotu w kulturze (Cackowska i in. 2012), 
który podstawowym celem swojego projektu uczynił odkrycie wiedzy odnoszącej 
się do „realnie zachodząc[ych] praktyk kulturowej konstrukcji podmiotu”, wykorzy-
stał analizę dyskursu, posługując się materiałem empirycznym gromadzonym m.in. 
w toku wywiadów jakościowych z celowo dobraną próbą informatorów (Cackowska 
i in. 2012, s. 23). 

W niniejszym projekcie badawczym przyjmuję, że Krytyczna Analiza Metafor 
(KAM) będąca swoistym podtypem KAD może przynieść wartościowe poznawczo, 
a jednocześnie uprawomocnione metodologicznie, rezultaty, także wtedy, gdy wyko-
rzystujemy intencjonalnie zgromadzony materiał badawczy. Przyjrzyjmy się pokrótce 
kolejnym krokom charakterystycznym dla KAM. 

W pierwszym rzędzie następuje identyfikacja metafor kandydujących, a w konse-
kwencji wyróżnienie zarówno domeny źródłowej, jak i docelowej. Przypomnijmy, że 
w każdej metaforze pojęciowej mamy do czynienia z dwiema domenami:

z których jedna (X) funkcjonuje jako domena docelowa, zaś druga jako domena źródłowa (Y) 
metaforycznego rzutowania. W ten sposób X rozumiane jest jako Y, co czyni domenę poję-
ciową dostępną poznawczo, poprzez odwołanie się do innego obszaru doświadczenia (Paroń 
2011, s. 44).

Następnie dokonuje się interpretacji, która polega na poszukiwaniu klucza koncep-
tualnego metafory, a przykładami są: zarządzanie to kobieta – chemia jest mężczyzną, 
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kobieta w uniwersytecie to myszka co skrobie, nauczycielka jako wykładowczyni akade-
micka to przygłupi outsider – by przytoczyć trzy przykładowe. Inaczej rzecz ujmując, 
po identyfikacji metafor poszukiwałem klucza konceptualnego, co wymagało bliższego 
przyjrzenia się zidentyfikowanej wcześniej metafory pod kątem kontekstu, w którym 
pojawia się ona w tekście wywiadu. 

Trzeci krok analiz w metodologii KAM nakłada na badacza obowiązek odniesienia 
do szerszego kontekstu społecznego. Warto mieć na uwadze, że znaczącą teorią dla całej 
metodologii KAM, w szczególności zaś do kroku trzeciego, są krytycznie zorientowane 
studia nad społecznym pozycjonowaniem określonych grup społecznych w szerszym 
kontekście kulturowym. 

Pozycjonowanie społeczne 

Na początek przywołajmy jedno z podstawowych założeń teorii społecznego pozycjo-
nowania wyrażone przez Horrace Romano Harré: 

Nie każda osoba zaangażowana w określone zdarzenia społeczne posiada równy dostęp do 
praw i obowiązków, aby przeprowadzać określone typy znaczących działań w danym momencie 
z danymi ludźmi. W wielu interesujących przypadkach, owe prawa i obowiązki determinują kto 
jest władny używać określonej modalności dyskursu […]. Określoną grupę krótkoterminowych, 
spornych praw, przymusów i obowiązków nazywamy „pozycją” (Harré 2012, s. 193).

Podążanie tym tropem pozwala na identyfikację kolektywnego podmiotu spo-
łecznego zaangażowanego w wytwarzanie w przestrzeni uniwersytetu określonych 
metafor, dla których domeną docelową są studenci. Teoria pozycjonowania w wersji 
zaproponowanej przez Harré oraz współpracującego z nim irańskiego psychologa 
Fathali Moghaddan nie pozostawia złudzeń, co do tego, że:

Ludzie używają słów (i dyskursów różnego typu), aby lokować siebie i innych. […] [T]
o właśnie za pomocą słów przypisujemy prawa sobie i nakładamy obowiązki na innych. […] 
Pozycjonowanie [zatem dop. J.J.] lokuje daną osobę bądź grupę [osób dop. J.J.] jako „godną bądź 
niegodną zaufania”, jako będącą „z nami” albo „przeciwko nam”, jako grupę lub osobę, która „ma 
być oszczędzona”, albo jako taką, która ma być „zmieciona” (Moghaddan, Harré 2010, s. 2-3). 

Przyjrzyjmy się zatem, czy studenci jako grupa społeczna są w uniwersytecie godni 
zaufania, miana „jednego z nas, ludzi uniwersytetu”. Spróbujmy przeanalizować, czy 
mają być oszczędzeni, a może należy się ich szybko pozbyć. Metafory i ich konteksty zo-
staną zaprezentowane z użyciem mapy kontekstualnej, które wykorzystuje się niekiedy 
do badania pól semantycznych (Dudkiewicz 2006, s. 33-52; Régine 1980, s. 252-256). 
Polega ono na umieszczeniu w środku mapy domeny docelowej, a następnie dookre-
ślanie domen/y źródłowych/ej poprzez wskazanie na: 
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1) ekwiwalenty i asocjacje – czyli skojarzenia i utożsamienia związane z podmiotem, 
tzn. czym/kim podmiot jest,

2) opozycje – czyli przeciwstawienia, tzn. czemu dany podmiot jest przeciwstawiany,
3) działania wobec podmiotu – tzn. jakim czynnościom podlega podmiot, 
4) działania podmiotu – tzn. na czym polega jego aktywność, 
5) określenia – czyli cechy podmiotu, tzn. jaki podmiot jest. 

W wynikach badań zaprezentowanych poniżej, w pierwszym rzędzie dokonuję 
analizy domeny docelowej „student” rozumianej jako osoba kształcąca się na studiach 
wyższych, mająca określony status prawny i społeczny, a następnie ze względu na płeć – 
domena docelowa „studentka”, aby wskazać na problem „dwukrotnego wykluczania” 
kobiet w opisywanym tu zjawisku pozycjonowania studentów. 

Zbędny narybek

Schemat 1 ilustruje konteksty, w jakich pojawiają się metafory, których domenę doce-
lową stanowi student. Nieomal wszystkie określenia, które pojawiły się w tym miejscu, 
mają wydźwięk negatywny. 

Ekwiwalenty i asocjacje (1) to metafory odzwierzęce, które ujawniają jedną pod-
stawową cechę podmiotu metafory – jest on niedojrzały, znajdujący się we wczesnym 
stadium rozwoju, dla którego charakterystyczna jest ignorancja i pasywność (kot, kociak, 
narybek, mysz) albo wręcz swego rodzaju upośledzenie intelektualne (baran, matoł). 

Należy także zwrócić uwagę na asocjacje sygnalizujące relację paternalistyczną 
pomiędzy nimi a osobami bardziej zaawansowanymi w poznawaniu konkretnej dys-
cypliny naukowej, czyli nauczycielami akademickimi. Początkowo, tzn. w momencie 
przejścia progu uniwersytetu, czyli w trakcie pierwszego roku studiów, nie warto – 
z punktu widzenia kadry akademickiej – w ogóle zwracać uwagi na młodych adeptów 
nauki (gówno, pierdak), potem można potraktować ich nieco bardziej poważnie (pan 
gówno, biedaczek), chyba że uzna się ich za blokadę w rozwoju naukowym, który moż-
na – w odróżnieniu od rozwoju kompetencji dydaktycznych – kapitalizować w postaci 
punktów parametrycznych, a w konsekwencji i kolejnych stopni naukowych. 

Z tego punktu widzenia studenci stanowią przeszkodę, którą trzeba usunąć, a nawet 
wroga, którego należy pokonać. Wydaje się to zresztą dość łatwe, ponieważ studenci są 
szarą, plastyczną i bezimienną masą. W tej grupie interesująco jawi się jeden z ekwi-
walentów, a mianowicie gracz.

Owa asocjacja pojawia się w kontekście funkcjonowania przedstawicieli samorządu 
studenckiego w radzie wydziału. Okazuje się, że studenci, trafnie rozpoznawszy nie-
formalne oraz nieformalizowane aspekty funkcjonowania tego gremium decyzyjnego, 
znakomicie i skutecznie wykorzystują je do budowania własnych karier. Budują alianse, 
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głosują zgodnie ze swoim interesem, nie bacząc na wątpliwości moralne i obowiązki 
ciążące na przedstawicielach najliczniejszej przecież grupy uczestników organizacji 
uniwersytetu. Takie zachowania są oceniane negatywnie przez nauczycieli akademic-
kich. Tymczasem studenci robią dokładnie to, co pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
z tą różnicą, że studentom – przedstawicielom samorządu – udaje się realizacja par-
tykularyzmów w radzie wydziału. Pod ekwiwalentem wytrawnego gracza kryje się nie 
tylko mechanizm praktyk odnoszących się do pewnych gremiów uniwersytetu, a zatem 
będących swego rodzaju genotypem uniwersytetu, ale przede wszystkim zazdrość, że 
tak młodzi i niedoświadczeni uczestnicy życia akademickiego sprawnie poruszają się 
po jego meandrach. 

Opozycje, które znajdują się w obrębie okręgu drugiego, są swego rodzaju odwró-
ceniem (Szkudlarek 1992, s. 44). Najczęściej niewypowiadane są wprost, znajdujące 

Schemat 1. Mapa kontekstualna metafor – domena docelowa: student
Źródło: Opracowanie własne. 
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się niejako pomiędzy wierszami stanowią punkt odniesienia. Właśnie na zasadzie 
odwrócenia znajdujemy tu liczne opozycje do asocjacji, które są nieskomplikowanym 
i właściwie bezpośrednim przeniesieniem, fantazmatem studenta idealnego. 

Student powinien być przydatny, zainteresowany dokonaniami wykładowców i ich 
wykładami, a także spójny z kulturą akademicką uniwersytetu kreowaną i uświęcaną 
przez kadrę akademicką. Student idealny to zatem nie ten, który jest krytyczny i ak-
tywny (taki bowiem stanowiłby jeszcze większą przeszkodę), co raczej funkcjonalny 
wobec systemu. 

Plastyczność, oportunizm, zewnątrzsterowność to cechy stałe, obecne zarówno 
w ekwiwalentach, jak i opozycjach. Umiejętność antycypowania i efektywnego odpo-
wiadania na zmieniające się warunki, skuteczne radzenie sobie ze zmianą oznaczają 
przecież szybkie, łatwe i bezproblemowe wpisywanie się w nowy porządek, które zresztą 
stanowią pożądane wartości dzisiejszej kultury akademickiej. 

Aby student mógł się stać plastyczną masą, podlega określonym czynnościom, 
które widzimy w trzecim okręgu prezentowanego wyżej rysunku (działania wobec 
podmiotu). Student jest śrubowany, wydobywany z mroków ciemnoty, zmuszany do 
zaliczania, pacyfikowany, modelowany, izolowany od wykładowców, zasypywany lek-
turami. Student nasiąka wiedzą i spowiada się z niej w zaliczeniach trwających w nie-
skończoność, a jeśli nie ma efektów, jest wyrzucany. W tym kontekście, skądinąd ze 
wszech miar słuszny, postulat oceniania studentów w atmosferze kształtującego dialogu 
sformułowany przez Grażynę Szyling wydaje się przysłowiowym marzeniem ściętej 
głowy (Szyling 2015, s. 19).

Jeśli poddamy analizie okręg czwarty odnoszący się do działań podmiotu, zauwa-
żymy, że podobnie jak ekwiwalenty i asocjacje dominują tu konotacje zdecydowanie 
negatywne. Ciekawie przedstawia się przykładowo kwestia studenckiego pielęgnowania 
wizerunku, widzenia teatru swego wielkim, czy choćby ułatwionej i skutecznej pogoni 
za licznymi kredencjałami. Wszystkie te działania oportunistyczny, wyrachowany, 
przebiegły i niewytrwały (obszar piąty) student wykorzystuje w złej wierze, profanując 
rzekomo wysoką kulturę uniwersytetu. 

Jeśli przyjrzymy się językowi charakterystycznemu dla opisu pożądanych dziś cech 
nauczyciela akademickiego, to okaże się, że podobne zachowania określa się zgoła 
inaczej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni muszą przecież być dziś sprawnymi mena-
dżerami własnych karier, przedsiębiorcami skutecznie aplikującymi o granty, w końcu 
zarządcami marki, którą jest ich nazwisko. W tych działaniach nie ma nic złego – ot 
znak czasu. Spotkanie nauczyciela akademickiego ze studentem można w tym kontek-
ście interpretować w kategoriach ofensywy (Kapuściński 2006, s. 66). 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, mieszący się na szczytach tego jakże niepłaskie-
go pola akademickiego, jawią się jako podmiot społeczny zaangażowany w wytwarzanie 
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i narzucanie znaczeń, choć oczywiście sami podlegają wpływom kultury większych 
całości społecznych. Treścią tych znaczeń jest w tym przypadku student, który jawi 
się jako niegodny miana pełnoprawnego członka społeczności akademickiej, niewart 
zaufania i jest zdecydowanie kimś, kogo należałoby się pozbyć. 

Badając społeczne pozycjonowanie studentów, odrębnej analizie poddałem także 
metafory odnoszące się do studentek. 

Wymalowane usta pełne wulgaryzmów

Analizę metafor odnoszących się do domeny docelowej studentka rozpocznijmy od 
konstatacji związanej z częstotliwością pojawiania się tego słowa. W języku polskim 
słowo studentka wykorzystywane jest znacznie rzadziej niż student, co wiąże się z pewną 
patriarchalną i szowinistyczną kulturą naszej mowy rodzimej (Kamińska 2011, s. 7-20; 
Świątek 2010, s. 15-19). 

Wyszukując hasła: student i studentka w wyszukiwarce internetowej Google Chrome 
odkrywamy, że to pierwsze, mając miliard sześćset dziewięćdziesiąt milionów rekor-
dów, występuje dwieście osiemdziesiąt siedem razy częściej niż studentka z niespełna 
sześcioma milionami odwołań (stan na 4.01.2017). 

Z tego też powodu tematyzacji odnoszących się do studentek jest znacznie mniej 
w analizowanych wywiadach, a tym samym mapa kontekstowa metafor odnoszących 
się do tego podmiotu nie jest tak rozbudowana, dlatego w niniejszym artykule można 
pominąć jej graficzną prezentację. Metafory w zgromadzonych wywiadach, dla których 
domenę docelową stanowi studentka, to: 

z jej wymalowanych ust sączą się wulgaryzmy; z falującymi włosami na pewno dyplomu nie 
zrobi; katalogi kosmetyków studiują; im mniej wie, tym mniej ma na sobie

Metafory dotyczące studentek odnoszą się do ich wyglądu oraz wiążą się z zachowa-
niami nie-na-miejscu w uniwersytecie. O ile zatem w przypadku studentów mieliśmy 
do czynienia z ich pozycjonowaniem na dole hierarchii funkcjonującej w społeczności 
akademickiej, myśląc o atrybutach intelektualnych oraz odwołując się do braku do-
świadczenia w świecie akademickim, o tyle studentki są wykluczane ze względu na 
przypisywane im cechy o charakterze estetycznym. 

Innymi słowy, student nie jest dostatecznie dojrzały i dlatego trzeba go cisnąć i dokrę-
cać mu śrubę, zakładając, że można go właściwie uformować, studentka zaś po prostu wy-
gląda i dlatego nie znajdujemy tu żadnych tematyzacji działań o charakterze wychowaw-
czo-edukacyjnym, a jedynie krytykę o proweniencji konserwatywnej paniki moralnej. 

Studentek nie porównuje się do jakichś konkretnych bytów, nie jest ona nawet kotem, 
pierdakiem, z której może wyrosnąć pełnoprawna członkini społeczności akademickiej. 
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Jest nikim, a jednak jest jakaś. Bezczelnie wykorzystująca swoją seksualność do osiąga-
nia osobistych celów budzi odrazę zdominowanego przez mężczyzn uniwersytetu. 

Analizy Agnieszki Majcher z 2007 r. pokazują wyraźnie, ze o ile kobiety stanowią 
około połowy kadry akademickiej na stanowisku asystenta, o tyle wraz z kolejnymi 
stopniami awansu ich udział maleje, aby na etapie profesury zwyczajnej osiągnąć od-
setek zaledwie 14%. Skoro kobiety lokujące się w hierarchii akademickiej w miejscu 
względnie uprzywilejowanym (kadra) są skutecznie wykluczane, to sytuacja kobiet – 
studentek jest jeszcze mniej korzystna (Majcher 2007, s. 32).

Studentki wykluczane są niejako dwukrotnie – za pierwszym razem jako osoby na-
leżące do grupy studentów, a więc zbędnych i kłopotliwych Innych, a w drugiej odsłonie 
płacą za piętno bycia kobietą. Studentka powinna być przecież (opozycje) skromnie 
ubierającą się osobą, niezwracającą uwagi makijażem ani nomen omen ekstrawaganc-
ką fryzurą. Pilnie i posłusznie studiując treści narzucane przez kadrę akademicką, 
właściwie nie wiedzieć po co, spędzi czas studiów niezauważona. Zwróćmy uwagę, 
że w odniesieniu do studentek nie udało się wyróżnić działań, które podejmowane są 
w stosunku do tego podmiotu metafory. 

Czyżby oznaczało to, że nie warto robić nic i że kreatorzy kultury akademickiej nie 
przewidzieli znaczeń, które mogłyby się stać obowiązującą normą w tym zakresie? 

Zakończenie

Podsumowując, można powiedzieć, że student, a w jeszcze większym stopniu studentka 
lokują się pomiędzy tym, co Maria Czerepaniak-Walczak nazywa przedmiotem i ukrytą 
rzeczywistością. Nie stanowią oni aktywnych współtwórców uniwersytetu i nie przyczy-
niają się do jego transformacji, pozostając raczej uzależnionymi od sił zewnętrznych, ale 
także nie do końca rozpoznawanymi elementami ukrytej rzeczywistości (Czerepaniak-
-Walczak 1997, s. 25-34). 

Co więcej, wraz ze zmianą uniwersytetu zgodnie z neoliberalną doktryną społecz-
no-ekonomiczną (Potulicka i Rutkowiak 2010, s. 297-310), społeczne pozycjonowanie 
studenta wiąże się z różnymi próbami jego eliminacji. 

Współczesny homo academicus zajęty budowaniem własnej kariery i „gromadze-
niem srebrników” w postaci punktów parametrycznych, wraz z przekonaniem o wyż-
szości swojej kultury nad prymitywną kulturą nie potrzebuje studentów w uniwersytecie 
i wygląda na to, że tym razem ma on wsparcie zarówno od władz państwowych, jak 
i od think tanków opracowujących projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na 
zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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POZYCJONOWANIE STUDENTÓW W NARRACJACH PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU  
JAKO KONTEKST DLA REFLEKSJI NAD DYDAKTYCZNą FUNKCJą SZKOŁY WYŻSZEJ

streszczenie: Dydaktyczna funkcja uniwersytetu wydaje się tematem, który w obecnych czasach 
jest słabo obecny w naukowym dyskursie pedagogiki szkoły wyższej. Wynika to z koncentracji na 
produktywności naukowej, ocenie parametrycznej oraz bibliometrii. Prezentowany artykuł stanowi 
element szerszych badań nad kulturami akademickimi szkoły wyższej i podejmuje kwestię społecznego 
pozycjonowania studentów w narracjach pracowników naukowo-dydaktycznych. Podstawowym celem 
artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie postrzegania młodzieży akademickiej przez środowisko 
uczonych, a tym samym ożywienie dyskusji nad istotnością dydaktycznej funkcji uniwersytetu, która 
traktowana jest jako tak samo istotna jak działalność naukowa. 

W artykule najpierw szkicowo przedstawiono metodologię badania, którą stanowi Krytyczna 
Analiza Metafor będąca swoistą odmianą Krytycznej Analizy Dyskursu. W toku badań realizowanych 
w ramach dwudziestu ośmiu indywidualnych wywiadów jakościowych poddano refleksji wyrażenia 
metaforyczne odnoszące się do studentów jako osób, ale także do studentek bowiem – jak miało się 
okazać w trakcie analiz – przedstawicielki młodzieży akademickiej są wykluczane i tematyzowane 
w swoisty sposób.

Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że studenci jako osoby stanowią przeszkodę w rozwo-
ju naukowym pracowników uniwersytetu i są wykluczani na mocy kryteriów odnoszących się do 
niedostatecznego rozwoju intelektualnego oraz wnoszenia kultury niskiej do rzeczywistości kultury 
wysokiej. W odniesieniu do studentek należy mówić o podwójnym wykluczaniu. Po pierwsze na 
mocy kryteriów charakterystycznych dla młodzieży akademickiej w ogóle, a po drugie na mocy 
kryteriów estetycznych. 

W powyższym kontekście należy wyraźnie powiedzieć, że być może uniwersytet przechodzi kryzys 
w zakresie realizowania ważnej funkcji społecznej, jaką jest kształcenie młodzieży akademickiej, która 
została zawłaszczona poprzez logikę naukowej produktywności i rozliczalności. 
słowa kluczowe: uniwersytet, studenci, pozycjonowanie, krytyczna analiza metafor.

UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL POSITIONING IN THE NARRATIVES OF ACADEMIC STAFF  
AS A CONTExT FOR REFLECTION ON THE DIDACTIC FUNCTION OF UNIVERSITY 

summary: The didactic function of the university seems to be the issue that is not very popular among 
the researchers investigating higher education due to the concentration on the scientific productiv-
ity as well as bibliometrics. The article presented is an element of the research project related to the 
academic cultures of the university and deals with the problem of students’ social positioning in the 
narratives of the academic staff. The major aim of the article is to raise a question of the perceptions 
of the students presented by the university scholars and – in this way – pay attention of the Readers 
to the issue of the didactic function of higher education sector which is as important as the scientific 
function. 

The methodology of the research is a specific version of Critical Discourse Analysis – Critical 
Metaphor Analysis (CMA). Twenty-eight in-depth qualitative interviews have been conducted and 
later analysed according to the procedure CMA. All the identified metaphors related to the domain of 
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students as well as female students have been analysed. During the analysis, it soon became clear that 
the female students are excluded twice – firstly as members of students and then as young women. 

The results of the research led to the conclusion that students are thematised as a blockade of the 
academic staff scientific development and therefore should not be present within the institution of 
university. The criteria for such thematizations are connected with the insufficient level of students’ 
intellectual development as well as treating them as people bringing in ‘low culture’ to the world in 
which ‘high culture’ is required. In this context university seems to be a place not for the students. 
Additionally, female students are excluded on the basis of aesthetic criteria. 

In this context, the question of the crisis of the university must be raised again since one of the 
most important function of this institution (i.e. educating young people) has been supressed by the 
logic of scientific productivity and accountability. 
keywords: university, students, positioning, critical metaphor analysis.
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PRZYPADKOWOŚć CZY RACJONALNOŚć – WYBORY EDUKACYJNE  
STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Przemiany systemu szkolnictwa wyższego w Polsce po roku 1990, które umożliwiły 
powstawanie niepublicznych uczelni wyższych oraz wprowadziły reguły wolnoryn-
kowe, doprowadziły w konsekwencji do umasowienia i upowszechnienia wyższego 
wykształcenia. Studia, wcześniej osiągalne dla nielicznych, nagle stały się powszechnie 
dostępne. W ten sposób Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. stała się 
kamieniem milowym, otwierającym nowy rozdział w historii szkolnictwa wyższego 
w Polsce (Antonowicz i in. 2011). Oczywiście przemiany w sferze prawnej, instytu-
cjonalnej i organizacyjnej były tylko jednym z czynników, które zaistniały w tamtym 
okresie. Drugim niezwykle istotnym elementem były przemiany demograficzne, które 
nałożyły się na zmiany organizacyjne (Zielińska 2016). Jak zaznacza Elżbieta Inglot-
-Brzęk, należy zauważyć i przyjąć to, że okres od roku 1991 do roku 2007 odznaczał się 
rosnącą liczbą studentów i właśnie ten wzrost był czynnikiem warunkującym rozwój 
szkolnictwa wyższego (Inglot-Brzęk 2012). Jednocześnie, jedną z cech charakterystycz-
nych dla rozwoju i umasowienia edukacji na tym poziomie były przemiany preferencji 
dotyczących wyboru kierunków studiów. Najpopularniejsze w tym okresie stały się 
kierunki pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, a mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się kierunki techniczne i ścisłe. W konsekwencji zaowocowało to wejściem 
na rynek pracy w krótkim czasie zbyt dużej, w stosunku do zapotrzebowania, liczby 
osób z wykształceniem pedagogicznym, humanistycznym lub społecznym, a zbyt małej 
liczby z wykształceniem technicznym i po kierunkach ścisłych. Skutkiem tego procesu, 
każdy kolejny rocznik absolwentów tych najpopularniejszych kierunków miał coraz 
większe problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem. To 
właśnie ta sytuacja niedopasowania pomiędzy wykształceniem osób wchodzących na 
rynek pracy a potrzebami tego rynku doprowadziła do powstania opinii, że niektóre 
kierunki studiów sprzyjają, a inne utrudniają znalezienie zatrudnienia (Inglot-Brzęk 
2012). Zmiany te nie mogły pozostać bez wpływu na decyzje kandydatów podczas 
wyboru kierunku studiów. Głównymi motywami, jakie kierują osobami podczas po-
dejmowania decyzji o rozpoczęciu studiów wyższych i wyborze kierunku, powinny 
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być m.in. chęć poszerzania wiedzy, zdobywania kwalifikacji zawodowych, pragnienie 
rozwoju osobistego i planowanie własnej kariery zawodowej. Pomimo tego, nierzadko 
zdarza się, że motywem jest jedynie chęć zdobycia dyplomu i możliwość legitymowania 
się wyższym wykształceniem (bez względu na to, jakie miałoby ono być) (por. Jarecki 
2015). Najogólniej rzecz biorąc, motywy wyboru kierunku kształcenia można podzielić 
na zewnętrzne i wewnętrzne (Skarżyńska, Gasparski 2001; Sławecki, Wach-Kąkolewicz 
2012). W tym kontekście motywacje nakierowane np. na sukces zawodowy należałoby 
określić jako motywy zewnętrzne, podczas gdy te związane z dążeniem do samoreali-
zacji i rozwoju powinny zostać określone mianem wewnętrznych. Warto jednocześnie 
na wstępie zaznaczyć, że posiadanie doświadczeń zawodowych zdobywanych w trakcie 
studiów nie miało istotnego wpływu na wskazania badanych. Powodem może być 
to, że nie posiadając określonego wykształcenia, studenci najczęściej nie są w stanie 
podejmować pracy zgodnej ze studiowanym aktualnie kierunkiem. W związku z tym 
ich doświadczenia pochodzą głównie z prac dorywczych, tymczasowych, które nie 
wymagają wysokich kwalifikacji (Nyćkowiak, Kołodziej 2014a; 2014b).

Kolejną kwestią staje się zadowolenie studentów z jakości kształcenia. Odwołując się 
do pojęcia marki w kontekście wartości dyplomu ukończenia uczelni wyższej, autorzy 
artykułu Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010-2020) 
zwracają uwagę, że w przyszłości kandydaci będą się kierować nie tylko nazwą uczelni 
wyższej czy kierunku, ale również jakością oferowanego kształcenia (Antonowicz 
i in. 2011). Biorąc pod uwagę tę argumentację, można przyjąć, że coraz istotniejszym 
czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze konkretnej uczelni i kierunku będzie 
zadowolenie studentów z programów nauczania, które może się wyrazić poprzez dekla-
rację gotowości powtórzenia dokonanych wyborów edukacyjnych, oraz to jak oceniają 
oni swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu procesu kształcenia. 

Należy pamiętać, że decyzje o podjęciu studiów oraz wyborze kierunku to w rze-
czywistości dopiero pierwsze dwa kroki, jakie robi kandydat na studia. W sytuacji 
niżu demograficznego oraz dużej konkurencyjności na rynku uczelni wyższych samo 
zdobycie indeksu przestaje być problemem. Zostając studentami, kandydaci znajdują 
się jednak w zupełnie nowej sytuacji. Ich wyobrażenia i motywacje, którymi się kiero-
wali, zostają skonfrontowane z doświadczeniami, które zdobywają w trakcie studiów. 
Wnioski, jakie studenci wyciągną z tego porównania, mogą się przełożyć na poczucie 
zadowolenia lub rozczarowania dokonanymi wyborami edukacyjnymi oraz na plany 
związane z kolejnym etapem kształcenia lub wejściem na rynek pracy. W ten sposób 
pierwotna strategia edukacyjna, opierająca się na konkretnych motywacjach i założe-
niach odnośnie do przyszłości, zarówno edukacyjnej, jak i zawodowej, może zostać 
zmodyfikowana lub całkowicie zmieniona. Należałoby podkreślić istotę tego właśnie 
momentu, ponieważ, odnosząc się do słów Ulricha Becka, przemiany, jakie dokonują 
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się w społeczeństwie, oraz kryzysy na rynku pracy właściwie uniemożliwiają studentom 
dokonywanie długoterminowych planów dotyczących ich karier zawodowych. Zostają 
oni jednocześnie zmuszeni do dostosowywania się do bieżącej sytuacji i modyfikowania 
swoich dotychczasowych strategii (Beck 2002).

Przypadkowość czy racjonalność?

Proponowany artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakimi motywami kierowali się badani studenci, podejmując decyzję o kontynuacji 

nauki na poziomie wyższym oraz wybierając kierunek studiów?
2. Jakie, zdaniem badanych, perspektywy zawodowe daje studiowany kierunek i jakie 

korzyści wiążą się z wykonywaniem zawodu zgodnego z wykształceniem?
3. Jakie decyzje podjęliby badani, gdyby ponownie mogli dokonać wyboru uczelni 

i kierunku studiów?
Jednocześnie celem przedkładanych analiz będzie zbadanie, czy wybory studentów 

są spójne, czy wskazaniom określonych motywów podejmowania studiów towarzyszą 
zbieżne z nimi motywy wyboru kierunku.

Źródła danych, próba badawcza oraz uwagi wstępne do analiz

Wykorzystane w analizach dane pochodzą z polskiej części międzynarodowego badania 
Młodzież akademicka w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. Międzykrajowe 
badania porównawcze, które zostało zrealizowane w Polsce na Uniwersytecie 
Zielonogórskim oraz na Ukrainie na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym 
im. Karazina, Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki 
oraz Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Łucku. Badanie realizowane było 
w maju i kwietniu 2015 r. Polska część projektu obejmowała 418 studentów III roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Próba 
dobrana została w sposób losowo warstwowy i miała charakter reprezentatywny dla 
populacji studentów III roku (Lisowski 2016).

W przedstawionych poniżej analizach wartości procentowe nie sumują się w ko-
lumnach do 100%, ponieważ wykorzystywane pytania były pytaniami wielokrotnego 
wyboru. Wykorzystywane w analizach grupy kierunków są agregatami stworzonymi 
w ramach prac zespołu przeprowadzającego badanie i miały ograniczyć wpływ niewiel-
kiej liczebności poszczególnych grup studentów niektórych kierunków. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w książce Młodzież w czasach nieufności. Studenci 
zielonogórscy o sobie i innych (Zielińska, Szaban red. 2016). Stosowane w analizach 
czynniki merytoryczne, rodzinno-towarzyskie, pozaedukacyjne oraz czynniki dostępu 
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powstały jako agregaty złożone ze wskazywanych przez respondentów odpowiedzi 
dotyczących motywów podjęcia studiów wyższych oraz wyboru kierunku kształce-
nia1. Podobnie stworzono czynniki korzyści związanych z wykonywaniem zawodu 
zgodnego ze zdobywanym wykształceniem, które wynikają ze szczegółowych wskazań 
respondentów2. Zebrane dane nie pozwalają na wyodrębnienie żadnego z motywów 
ani żadnej z korzyści jako najważniejszych. Ograniczenia te zadecydowały o tym, że 
wybranie przez respondenta którejkolwiek z odpowiedzi wchodzących w skład danego 
czynnika traktowane jest równoznacznie z jego wskazaniem3. 

Motywy podjęcia studiów wyższych oraz wyboru kierunku

Przeprowadzone analizy motywacji podjęcia studiów wyższych wskazały nieznacz-
ne rozbieżności w odpowiedziach studentów poszczególnych kierunków (tabela 1). 
Studenci wszystkich kierunków niemal jednakowo często wskazywali, że kierowali się 
motywami o charakterze merytorycznym. Są to jednocześnie najczęściej wskazywane 
motywy podjęcia studiów. Warto zaznaczyć, że czynniki pozaedukacyjne w najmniej-
szym stopniu brane były pod uwagę przez studentów kierunków technicznych i ścisłych. 

1 W odniesieniu do motywów podjęcia studiów wyższych za czynniki o charakterze merytorycz-
nym uznane zostały te odnoszące się do chęci zostania specjalistą w danym zawodzie, zapewnienia 
sobie dochodów i prestiżu po ukończeniu studiów oraz uzyskania wyższego wykształcenia. Do czyn-
ników rodzinno-towarzyskich zaliczono motywy związane z wpływem rodziców oraz kontynuacją 
rodzinnej tradycji. Za czynniki pozaedukacyjne uznano te związane z chęcią zabawy, posmakowania 
studenckiego życia oraz zamieszkania w większym mieście. 

Analizując motywy wyboru kierunku kształcenia, za czynniki merytoryczne uznano chęć za-
pewnienia sobie wyższych szans na zdobycie pracy po studiach, zainteresowania, możliwość pracy 
w społecznie pożytecznym zawodzie. Do czynników rodzinno-towarzyskich zaliczono kontynuację 
tradycji rodzinnej, wpływ rodziców oraz wyborów dokonanych przez znajomych. Do czynników zwią-
zanych z dostępem zaliczono natomiast łatwość w dostaniu się na dany kierunek i łatwość ukończenia 
podjętych studiów oraz konieczność wynikającą z niedostania się na wymarzony kierunek.

2 Czynnik korzyści związanych z rozwojem zawodowym stworzony został na podstawie wska-
zań dotyczących rozwoju, samorealizacji, wykonywania twórczej pracy, możliwości rozwiązywania 
problemów. Czynnik korzyści związanych z pozycją społeczną oparty został na odpowiedziach 
dotyczących możliwości zajęcia wysokiej pozycji społecznej, zdobycia prestiżu i szacunku ludzi. Do 
czynnika korzyści materialnych zaliczono wskazania dotyczące dochodów, możliwości znalezienia 
pracy za granicą oraz dodatkowych świadczeń. Czynnik użyteczności społecznej zawodu został 
stworzony na podstawie odpowiedzi dotyczącej takiej właśnie cechy wyuczonego zawodu, natomiast 
czynnik dotyczący warunków i organizacji trybu i czasu pracy powstał na podstawie odpowiedzi 
dotyczących korzyści wynikających z elastycznego czasu pracy, dużej ilości wolnego czasu oraz braku 
szkodliwości dla zdrowia.

3 Respondenci, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące motywów podjęcia studiów i wyboru 
kierunku kształcenia, mieli możliwość wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi w każdym z tych 
pytań. W pytaniu dotyczącym korzyści wynikających z wykonywania zawodu zgodnego z wykształ-
ceniem, jakie będą posiadali, respondenci mogli wskazać pięć odpowiedzi. Za każdym razem badani 
wskazywali odpowiedzi w dowolnym porządku.
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Jednocześnie wśród wszystkich badanych najrzadziej, jako te, które motywowały do 
podjęcia studiów, wskazywano czynniki rodzinno-towarzyskie.

Tabela 1. Motywy podjęcia studiów wyższych przez badanych (dane w procentach)

Kierunek studiów Czynniki  
merytoryczne

Czynniki  
rodzinno-towarzyskie

Czynniki  
pozaedukacyjne

Artystyczno-humanistyczno-
-społeczne 91,6 7,1 53,2

Techniczno-ścisłe 95,1 7,7 51,0
Nauki ekonomiczne 87,7 6,1 60,5

Źródło: opracowanie własne.

O ile w kwestii dotyczącej motywów podejmowania studiów wyższych różnice 
pomiędzy grupami studentów są niewielkie, o tyle w przypadku motywów wyboru 
kierunku jest już inaczej. Wydaje się, że swoistość konkretnych kierunków wpływa na 
motywy skłaniające do ich wyboru. Dane przedstawione w tabeli 2 pozwalają powie-
dzieć, że studenci kierunków techniczno-ścisłych zdecydowanie częściej wskazywali 
na motywy o charakterze merytorycznym i wyraźnie rzadziej, niż pozostali studenci, 
na motywy dotyczące łatwości dostępu do danego kierunku studiów. Wyraźne różnice 
dotyczą także czynników zewnętrznych, które wpłynęły na decyzję o wyborze kierunku 
kształcenia. Najczęściej wskazywali je studenci kierunków ekonomicznych.

Tabela 2. Motywy wyboru kierunku studiów przez badanych (dane w procentach)

Kierunek studiów Czynniki  
merytoryczne

Czynniki  
rodzinno-towarzyskie

Czynniki  
dostępu

Artystyczno -humanistyczno-
-społeczne 82,5 10,4 26,6

Techniczno-ścisłe 95,8 11,9 14,7
Nauki ekonomiczne 77,2 17,5 29,8

Źródło: opracowanie własne.

W celu zweryfikowania założenia o spójności wskazywanych przez badanych mo-
tywów zestawiono ich odpowiedzi. Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że 
studenci, którzy wskazywali czynniki merytoryczne jako motywy podjęcia studiów 
wyższych, w zdecydowanej większości deklarowali również kierowanie się takimi 
motywami przy wyborze kierunku kształcenia. Największa zgodność w tym zakresie 
wystąpiła we wskazaniach studentów kierunków techniczno-ścisłych. W pozostałych 
przypadkach zgodność pomiędzy motywami podjęcia studiów a motywami wyboru 
kierunku była niższa i nie przekroczyła 50%.
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Tabela 3. Motywy podjęcia studiów i wyboru kierunków kształcenia (dane w procentach)

Motywy pod-
jęcia studiów Kierunek studiów

Motywy wyboru kierunku studiów
czynniki  

merytoryczne
czynniki  
dostępu

czynniki rodzinno-
-towarzyskie

Czynniki me-
rytoryczne

artystyczno-humanistycz-
no-społeczne 85,1

 techniczno-ścisłe 97,8
nauki ekonomiczne 81,0

Czynniki po-
zaedukacyjne

artystyczno-humanistycz-
no-społeczne

 
28,0

 techniczno-ścisłe 15,1
nauki ekonomiczne 37,7

Czynniki 
rodzinno-to-
warzyskie

artystyczno-humanistycz-
no-społeczne

 
27,3

techniczno-ścisłe 45,5
nauki ekonomiczne 14,3

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, można powiedzieć, że studenci, którzy decydują 
się na podjęcie studiów, kierując się motywami o charakterze merytorycznym, także 
tego typu czynniki biorą przede wszystkim pod uwagę, dokonując wyboru kierunku 
kształcenia. Świadczyć to może o przemyślanej strategii edukacyjnej. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że są to czynniki najczęściej wskazywane przez wszystkich badanych.

Korzyści zawodowe wynikające z wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem 
i perspektywy zawodowe w oczach studentów

Można sądzić, że studenci III roku studiów licencjackich, w pewnym przynajmniej 
stopniu, mają świadomość tego, z jakimi korzyściami wiąże się wykonywanie zawodu 
zgodnego ze studiowanym przez nich fakultetem. Jednocześnie wiedza ta jest swo-
istym odzwierciedleniem wyobrażeń i oczekiwań studentów na temat takiej pracy. 
Zaprezentowane w tabeli 4 wyniki pozwalają dostrzec zgodność tych wyobrażeń z mo-
tywami wyboru kierunków kształcenia. 

Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że bez względu na motywy, jakimi kiero-
wali się studenci, podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów, najczęściej wskazy-
wali, że ich przyszły zawód wiąże się z możliwością rozwoju zawodowego, poszerzania 
kwalifikacji i wiedzy. Jednocześnie studenci kierunków techniczno-ścisłych wyraźnie 
częściej niż pozostali respondenci wskazywali, że z wykonywaniem zawodu zgodnego 
ze zdobywanym przez nich wykształceniem związane są korzyści finansowe. Ponadto 
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Tabela 4. Korzyści wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem w kontekście motywów 
wyboru kierunku studiów (dane w procentach)

Motywy  
wyboru  

kierunku 
studiów

Kierunek  
studiów

Korzyści związane z wykonywaniem zawodu  
zgodnego z wykształceniem
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Czynniki 
meryto-
ryczne

artystyczno-huma-
nistyczno-społeczne 96,1 22,8 27,6 54,3 34,6

techniczno-ścisłe 89,1 34,3 73,7 9,5 26,3
nauki ekonomiczne 79,5 45,5 53,4 19,3 35,2

Czynniki 
rodzinno-to-
warzyskie

artystyczno-huma-
nistyczno-społeczne 81,3 50,0 37,5 31,3 37,5

techniczno-ścisłe 94,1 47,1 76,5 0,0 29,4
nauki ekonomiczne 85,0 40,0 50,0 30,0 70,0

Czynniki 
dostępu

artystyczno-huma-
nistyczno-społeczne 82,9 24,4 19,5 56,1 41,5

techniczno-ścisłe 76,2 28,6 61,9 19,0 4,8
nauki ekonomiczne 70,6 29,4 47,1 23,5 55,9

Źródło: opracowanie własne.

warto zauważyć, że studenci, którzy deklarowali, że podczas wyboru kierunku studiów 
kierowali się motywami o charakterze merytorycznym lub rodzinno-towarzyskim, 
częściej niż ci, którzy zwracali uwagę na czynniki związane z łatwością dostępu, wska-
zywali na korzyści związane z rozwojem i możliwością samorealizacji oraz korzyściami 
finansowymi.

Oceniając swoje szanse na pracę w zawodzie zgodnym z wykształceniem (tabela 5), 
badani wykazują się dużym optymizmem. Wśród studentów kierunków technicznych 
i ścisłych 82,2% stwierdziło, że znajdzie pracę w takim zawodzie. W pozostałych gru-
pach było to 64,2% i 61,9% badanych. Jednocześnie to właśnie w grupie studentów 
kierunków technicznych i ścisłych najmniejszy odsetek badanych deklarował obawę 
przed trudnościami w znalezieniu takiej pracy lub nie potrafił udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi. Najczęściej w swoje szanse wątpili studenci kierunków artystyczno- huma-
nistyczno-społecznych, a nieznacznie rzadziej słuchacze na kierunkach ekonomicznych, 
którzy z kolei najczęściej nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii.
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Tabela 5. Ocena szans na rynku pracy (dane w procentach)

Odpowiedzi studentów Techniczno-
-ścisłe

Artystyczno-
-humanistyczno-

-społeczne

Nauki  
ekonomiczne

Znajdę pracę w wyuczonym zawo-
dzie 82,2 64,2 61,9

Nie znajdę pracy w wyuczonym 
zawodzie 1,4 11,3 9,7

Trudno powiedzieć 16,4 24,5 28,4
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jakie perspektywy zatrudnienia oraz jakie 
korzyści z wykonywania wyuczonego zawodu dostrzegają studenci, należy stwierdzić, 
że choć występują pomiędzy nimi różnice w ocenach korzyści, jakie związane są ze stu-
diowanymi przez nich kierunkami, to są to oceny zgodne z najczęściej deklarowanymi 
w danych grupach motywami wyboru określonych kierunków kształcenia. Najczęściej 
wskazywanym przez wszystkich studentów motywem wyboru kierunku kształcenia 
były czynniki o charakterze merytorycznym i podobnie dla wszystkich, jedną z naj-
częściej deklarowanych korzyści wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem 
jest możliwość rozwoju i samorealizacji. Ponadto można zaobserwować, że wśród 
studentów kierunków techniczno-ścisłych częściej występuje przekonanie o tym, że 
ich zawód wiąże się z korzyściami finansowymi oraz że bez trudu znajdą zatrudnienie 
po wejściu na rynek pracy.

Gotowość do powtórzenia wyborów edukacyjnych

Ostatnim podejmowanym problemem są deklaracje studentów dotyczące gotowości 
powtórzenia dokonanych przez nich wyborów edukacyjnych.

Dane zamieszczone w tabeli 6 pozwalają dostrzec wyraźne różnice pomiędzy 
deklaracjami badanych odnośnie do gotowości powtórnego wyboru Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz do ponownego wyboru obecnie studiowanego kierunku. O ile 
w odniesieniu do decyzji o wyborze uczelni wskazania badanych są względnie podobne 
i wskazują na umiarkowaną gotowość do powtórzenia wyborów, o tyle wskazania do-
tyczące kierunków są znacznie bardziej zróżnicowane. W tym wypadku są one bliższe 
rozkładom odpowiedzi dotyczących oceny korzyści płynących z posiadania danego 
zawodu oraz szans na rynku pracy.

Studenci z grupy kierunków techniczno-ścisłych, którzy najczęściej wykazywali, 
że ich zawód wiąże się z korzyściami finansowymi, oraz nie spodziewali się trudności 
ze znalezieniem zatrudnienia, również najczęściej gotowi byliby ponownie wybrać 
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studiowany obecnie kierunek. Wyraźnie rzadziej takie deklaracje składali studenci 
z pozostałych kierunków. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na duże różnice w od-
powiedziach studentów wskazujących, że nie powtórzyliby oni wyboru aktualnie stu-
diowanego kierunku. W przypadku studentów kierunków techniczno-ścisłych dekla-
rację taką złożyło niespełna 10% badanych, natomiast wśród studentów kierunków 
ekonomicznych odsetek ten był ponad trzykrotnie wyższy. 

Próbując odpowiedzieć na trzecie z postawionych pytań, należy zauważyć, że goto-
wość do powtórzenia wyborów edukacyjnych bardzo wyraźnie różnicuje badane grupy 
studentów. Z jednej strony bardzo pozytywnym zjawiskiem wydaje się to, że w niektó-
rych wypadkach ponad 80% studentów powtórzyłoby wybór kierunku studiów, jednak 
z drugiej niezwykle niepokojące jest to, że wśród studentów kierunków ekonomicznych 
postąpiłoby tak niespełna 56% badanych, a ponad 32% wybrałoby inne kierunki. Warto 
odnotować również, że pomimo tak dużych różnic w gotowości powtórzenia wyboru 
kierunku gotowość do powtórnego wyboru Uniwersytetu Zielonogórskiego jako miej-
sca studiów jest podobna wśród wszystkich grup respondentów.

Podsumowanie

Jak pisze Wojciech Jarecki, w idealnej sytuacji maturzysta powinien się decydować na 
wybór kierunku studiów na podstawie zarówno własnych zainteresowań, jak i uwzględ-
nić wizję tego, co chciałby po studiach robić (Jarecki 2015). Zaprezentowane dane wska-
zują, że podstawowym czynnikiem wyboru kierunku studiów są czynniki merytoryczne, 
w tym również zainteresowania. Czy możemy jednak mówić o jakiejś wizji studentów 
na temat ich przyszłości? Wydaje się, że przynajmniej w części przypadków jest to 
możliwe. Studenci, deklarując motywy podjęcia studiów i wyboru kierunku, wykazują 
dużą zgodność ze społecznym postrzeganiem rynkowej przydatności poszczególnych 
kierunków kształcenia. Jednocześnie w podobny sposób definiują korzyści, jakie płyną 
z wykonywania pracy zgodnej ze zdobywanym przez nich wykształceniem. Wskazania 

Tabela 6. Gotowość do powtórzenia dokonanych wyborów edukacyjnych (dane w procentach)

Odpowiedzi  
studentów

Kierunek studiów

techniczno-ścisłe artystyczno-humani-
styczno-społeczne nauki ekonomiczne

uczelnia kierunek uczelnia kierunek uczelnia kierunek
Tak 57,2 83,0 60,3 65,5 51,4 55,4
Ani tak, ani nie 20,7 7,1 17,2 12,6 27,9 12,5
Nie 22,1 9,9 22,5 21,9 20,7 32,1

Źródło: opracowanie własne.
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badanych w zakresie motywów podjęcia studiów, wyboru kierunku oraz oceny korzyści 
wynikających z pracy w wyuczonym zawodzie wydają się spójne. Widoczne w tych 
deklaracjach punkty wspólne z zasygnalizowaną na początku artykułu tendencją do 
postrzegania konkretnych kierunków studiów jako bardziej lub mniej rynkowych mogą 
również częściowo wynikać np. z wpływu rodziców lub znajomych. Możemy mieć 
tu zatem do czynienia z powielaniem przekonań wyznawanych przez tych ważnych 
innych. Nie przekreśla to jednak racjonalności i trafności podejmowanych decyzji 
edukacyjnych, tym bardziej że spójne są one z, ukształtowanymi przez doświadczenia 
trzech lat studiów, ocenami szans na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem oraz 
gotowością do powtórzenia dokonanych wyborów. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki 
i merytoryczny zakres analizowanych czynników, można przyjąć, że mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami racjonalnych strategii edukacyjnych. Pierwszy z nich to strategie 
oparte na analizie rynkowej przydatności konkretnego wykształcenia. W tym wypadku 
przydatność definiowana jest jako maksymalizacja szans na znalezienie zatrudnienia 
oraz uzyskanie wysokich korzyści finansowych. Drugi rodzaj, to strategie oparte na 
chęci uzyskania pracy, która choć nie zagwarantuje wysokich zarobków, to będzie pra-
cą społecznie pożyteczną i będzie nastawiona na pomaganie innym ludziom. W obu 
wypadkach racjonalność podejmowanych decyzji oparta będzie na, osadzonej na bazie 
motywów, realnej ocenie korzyści wynikających z posiadanego wykształcenia.
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PRZYPADKOWOŚć CZY RACJONALNOŚć – WYBORY EDUKACYJNE  
STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

streszczenie: Prezentowany tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące racjonalności decyzji 
edukacyjnych podejmowanych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opierając się na 
danych uzyskanych w badaniu Młodzież akademicka w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. 
Międzykrajowe badania porównawcze, autor wskazuje na występującą u studentów różnych kierunków 
spójność pomiędzy motywami podjęcia studiów oraz wyboru kierunku kształcenia, dostrzeganymi 
korzyściami wynikającymi z wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem oraz oceną szans na 
zdobycie takiej pracy, a także gotowością do powtórzenia dokonanych wyborów edukacyjnych. 
Spójność pomiędzy tymi elementami może wskazywać na stosowanie przez studentów przemyśla-
nych strategii edukacyjnych opartych na racjonalnej ocenie korzyści wynikających z dokonanych 
wyborów edukacyjnych. 
słowa kluczowe: motywy podjęcia studiów, strategie edukacyjne, wybory edukacyjne.

RANDOMNESS OR RATIONALITY – THE EDUCATIONAL CHOICES  
OF THE STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA

summary: The present text is an attempt to answer the question concerning the rationality of educa-
tional decisions taken by the students of the University of Zielona Gora. Based on the data obtained in 
the research Academic youth in times of distrust and civilizational threats. Cross-National comparative research, 
the author points to the consistency that appears between motives to study and choice of the field of 
study, the perceived benefits of work in line with education and assessment of the chances of getting 
such work, and readiness to repeat the educational choices. Consistency between these elements can 
indicate that students use well-thought-out educational strategies based on rational evaluation of the 
benefits of educational choices.
keywords: motives to study, educational strategies, educational choices.
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JAK BYć SZCZĘŚLIWYM I MIEć UDANE ŻYCIE?  
WARUNKI UDANEGO, SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA W OPINIACH  
STUDIUJąCYCH I NIESTUDIUJąCYCH MŁODYCH POLAKÓW

Przemiany polityczne, ekonomiczne, demograficzne oraz społeczno-kulturowe, których 
w ostatnich dziesięcioleciach doświadczały poprzemysłowe społeczeństwa, wywarły 
znaczący wpływ na proces stawania się ich dorosłym członkiem (Brzezińska i in. 
2011; Grotowska-Leder i in. 2016; Szafraniec 2012). Krystyna Szafraniec (2011, s. 37) 
dynamikę tych zmian ujęła następująco: „najpierw młodość i dorosłość oderwały się 
od kategorii wiekowych, potem od ról społecznych i właściwych im stylów życia, a na 
koniec od charakterystyk psychologicznych i rozwojowych”. Społeczeństwa zaczęły 
przyzwalać na moratoria (edukacyjne, zawodowe, małżeńskie), które odmieniły tra-
dycyjne wzorce życiowych biografii. W szczególności znacznemu wydłużeniu uległa 
faza przejściowa między adolescencją a dorosłością, a czas ten charakteryzowany jest 
obecnie jako okres nienormatywnych modeli życia (Bańka 2014, s. 305). Tym samym 
mieszczą się w nim różne przejawy odraczania zobowiązań partnerskich, rodzinnych 
i rodzicielskich oraz wydłużania okresu przygotowania zawodowego (Zagórska i in. 
2012, s. 29-36). 

Specyfikę tego okresu właściwą współczesnym społeczeństwom badacze starają 
się ująć w ramy teoretyczne i za pomocą zdekonstruowanej siatki pojęć zdefiniować 
i na nowo opisać procesy osiągania dorosłości (Grotowska-Leder i in. 2016). Jedną 
z takich propozycji jest koncepcja Jeffreya Arnetta. Badacz ten postuluje, by fazę życia 
przypadającą na wiek 18-25/29 lat traktować jako nowy okres rozwojowy i nazywać go 
okresem stającej się dorosłości. Wskazuje pięć dystynktywnych cech stającej się doro-
słości: (1) poszukiwanie tożsamości (jakościowa eksploracja Ja), które koncentruje się 
przede wszystkim na eksperymentowaniu w obszarze bliskich związków partnerskich 
i miłości, w sferze pracy i jej funkcji oraz w sferze światopoglądu, (2) brak stabilno-
ści, (3) zainteresowanie sobą, (4) poczucie bycia pomiędzy, (5) poczucie możliwości 
(Marianowska 2013; Zagórska i in. 2012, s. 40-54).

Stająca się dorosłość różni się zarówno od fazy adolescencyjnej, jak i wczesnej 
dorosłości i jest najbardziej zróżnicowanym, najmniej ustrukturyzowanym okresem 
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logii, Zakład Metodologii Badań Społecznych; e-mail: E.Mianowska@ips.uz.zgora.pl.
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życia. Jest to pod wieloma względami okres intensywnych zmian, w który wpisane 
jest próbowanie różnych możliwości, podejmowanie wielu decyzji wpływających na 
dalsze życie. Okres poszukiwań, eksploracji, eksperymentowania nie przynosi jedynie 
pozytywnych doznań, towarzyszą mu porażki, niepowodzenia, wątpliwości i kryzysy 
(por. Klimkowska 2016; Wysocka 2013). Mimo to sytuacja, w której ma się świado-
mość pewnej tymczasowości, „testowania” dorosłości, przekonania o przyzwoleniu 
na sprawdzanie się w różnych rolach i jednoczesnej koncentracji na sobie, wydaje się 
odpowiadać większości młodych ludzi i dawać im poczucie życiowej satysfakcji. Osoby 
będące w wieku 19-25 lat deklarują bowiem wysoki poziom zadowolenia z życia. Na 
stwierdzenie, że jest to okres bardzo pozytywnie wartościowany, pozwalają wyniki 
systematycznych badań nad jakością życia Polaków prowadzone do początku lat 90. 
ubiegłego wieku. W świetle tych diagnoz coraz więcej młodych Polaków w wieku 
19-25 lat deklaruje, że wiedzie bardzo szczęśliwe (2000 – 8,6%, 2015 – 20,4%) lub 
szczęśliwe życie (2000 – 65,9%, 2015 – 69,0%)1, a wskaźniki te są wyższe niż wśród 
ogółu społeczeństwa2. 

Z tego względu istotne z poznawczego punktu widzenia wydaje się ustalenie, jakie 
czynniki młodzi ludzie będący w okresie stającej się dorosłości uznają za warunki 
szczęśliwego życia, co ich zdaniem pozwala osiągnąć szczęście i życiową pomyślność. 
Przekonania o tym, co pozwala być szczęśliwym i osiągnąć zadowolenie z życia, są 
o tyle ważne, że mogą kierować ludzkimi działaniami i poczynaniami wpływając na 
podejmowanie życiowych decyzji3 (Świda-Ziemba 1995, s. 20-24). Sądy te zasługują 
zatem na szczególną uwagę w przypadku ludzi młodych poszukujących własnych 
dróg życiowych. Pozwalają bowiem ustalić, do czego dążą w życiu, chcąc uczynić je 
szczęśliwym. 

Jedną z ważnych decyzji w okresie stającej się dorosłości jest ta o kontynuowaniu 
nauki, a jej wielorakie konsekwencje mają znaczenie nie tylko dla tego okresu (Pauluk 
2015). Wśród nich można ulokować wartościowanie życia w kategoriach szczęścia. 
Badania pokazują, że osoby, które podjęły studia, częściej deklarują, że są bardzo 
szczęśliwe4. Jednocześnie ukończenie studiów może mieć znaczenie również dla bycia 

1 Obliczenia własne na podstawie danych z Diagnozy Społecznej (2016).
2 Dynamika oceny życia w kategoriach szczęścia wśród ogółu Polaków również charakteryzuje 

się tendencją wzrostową, coraz więcej osób ocenia swoje życie jako bardzo szczęśliwe (1991 – 3,7%, 
2000 – 5,2%, 2015 – 10%) lub szczęśliwe (1991 – 61,0%, 2000 – 59,4%, 2015 – 70,3%) (Czapiński 
2013, s. 162-165; 2015, s. 20). 

3 Badania panelowe pokazują, że system wartości pozwala przewidzieć niektóre wydarzenia ży-
ciowe zależne od decyzji jednostki, np. ślub, rozwód, urodzenie dziecka (Czapiński i in. 2015, s. 224).

4 Obliczenia własne na podstawie danych z Diagnozy Społecznej (2016): młodzi studiujący 
dorośli: życie bardzo szczęśliwe (2000 – 6,3%, 2015 – 25,5%), życie szczęśliwe (2000 – 76,0%, 2015 
– 66,7%); młodzi niestudiujący dorośli: życie bardzo szczęśliwe (2000 – 9,3%, 2015 – 18,2%), życie 
szczęśliwe (2000 – 62,6%, 2015 – 69,9%). Różnice między studiującymi i niestudiującymi w każdym 
roku badania były istotne statystycznie.
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szczęśliwym w przyszłości. Badacze dowiedli bowiem, że między poczuciem szczęścia 
i wykształceniem istnieje korelacja. Wyjaśnia się ją tym, że poziom wykształcenia 
wpływa na dochód i status zawodowy, a oba te czynniki są korelatami szczęścia (Argyle 
2004, s. 169-170). 

Młodzi dorośli najczęściej dokonali już wyborów edukacyjnych. Jednak w sytuacji, 
kiedy kształcenie na poziomie wyższym straciło elitarny charakter (Mianowska 2012), 
a kategorie młodzieży studiującej i niestudiującej wydają się coraz bardziej zbliżone, 
uzasadnione jest stawianie pytania o to, czy studiowanie rzeczywiście stanowi jeden 
z czynników, który różnicuje życiowe priorytety i preferencje dotyczące dróg osiągania 
szczęścia, czy w tym względzie dokonuje się unifikacja.

Metodologiczne założenia analiz

W artykule zostały podjęte analizy, których celem było zbadanie, czy studiujący 
i niestudiujący młodzi dorośli różnią się w kwestii wyboru kryteriów udanego życia. 
Osiągnięciu tego zamierzenia służyć miała analiza hierarchii warunków udanego życia 
w obu grupach oraz porównanie częstości wskazań poszczególnych kryteriów przez 
studiujących i niestudiujących młodych dorosłych. Celem analiz było również rozpo-
znanie dynamiki tych wyborów w ostatnich piętnastu latach. Przedkładane analizy 
zostały podporządkowane następującym pytaniom badawczym:
− Jaka jest hierarchia warunków udanego, szczęśliwego życia studiujących i niestu-

diujących młodych dorosłych?
− Czy studiujący i niestudiujący młodzi dorośli różnią się w kwestii preferencji po-

szczególnych warunków? 
− Jaka jest dynamika preferencji poszczególnych warunków udanego, szczęśliwego 

życia wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych?
Sformułowane hipotezy zakładały istnienie zróżnicowania między studiującymi 

i niestudiującymi młodymi dorosłymi w preferowaniu warunków zapewniających 
życiową pomyślność5. 

Aby ustalić odpowiedzi na postawione pytania i dokonać weryfikacji hipotez, wyko-
rzystano dane z cyklicznych badań prowadzonych przez zespół badaczy pod kierunkiem 
profesora Janusza Czapińskiego „Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków”. 
Wykorzystano dane z ośmiu edycji badań prowadzonych w latach: 2000, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013 i 2015 (Diagnoza Społeczna… 2016). 

5 W badaniach uwzględniono następujące warunki: (1) pieniądze, (2) dzieci, (3) udane mał-
żeństwo, (4) praca, (5) przyjaciele, (6) opatrzność, Bóg, (7) pogoda ducha, optymizm, (8) uczciwość, 
(9) życzliwość i szacunek otoczenia, (10) wolność i swoboda, (11) zdrowie, (12) wykształcenie, (13) silny 
charakter, (14) inne.
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W analizach zostały uwzględnione odpowiedzi dwóch kategorii badanych – stu-
diujących i niestudiujących młodych dorosłych6. Badani mogli dokonać wyboru co 
najwyżej trzech warunków z listy 13 decydujących o życiowej pomyślności lub podać 
inny, niewymieniony warunek. 

Dla sprawdzenia, czy rozkłady preferencji badanych studiujących i niestudiujących 
w danym roku są odmienne, wykorzystano test chi kwadrat. Różnice między odsetka-
mi wskazań na poszczególne warunki w kolejnych latach ustalono na podstawie testu 
proporcji dla prób niezależnych. O różnicach istotnych statystycznie orzekano, jeśli 
p-wartość wyznaczona przez program statystyczny była mniejsza od 0,05 (p < 0,05). 
Analizy wykonano z wykorzystaniem pakietu PS Imago i oprogramowania statystycz-
nego na stronie www.vassarstats.net. 

Wyniki badań

Hierarchie warunków udanego, szczęśliwego życia

Omówienie wyników badań rozpocznie prezentacja analiz przeprowadzonych w celu 
ustalenia odpowiedzi na pytanie dotyczące rankingu warunków udanego życia wśród 
studiujących i niestudiujących młodych dorosłych. 

Uporządkowane według częstości wyborów listy warunków uznawanych za niezbęd-
ne dla udanego życia młodych studiujących Polaków w każdym roku badania otwiera 
zdrowie. Do 2015 r. na drugiej pozycji systematycznie lokowało się udane małżeństwo, 
które wybierane było zdecydowanie częściej niż praca lub pieniądze. Jednak w ostatnim 
badaniu przesunęło się na czwartą pozycję, ustępując miejsca pieniądzom i przyjacio-
łom. Pieniądze, podobnie jak praca, lokowały się w wyborach studentów zamiennie na 
trzeciej lub czwartej pozycji, otrzymując zbliżone wartości wskazań. Wysoką pozycję 
wśród kryteriów życiowej pomyślności zajmują przyjaciele. Wśród czternastu warun-
ków posiadanie przyjaciół zajmowało w kolejnych badaniach piątą lub szóstą pozycję, 
a w ostatnim roku ten warunek znalazł się na trzecim miejscu. W zależności od roku 
badania na piątym lub szóstym miejscu znajduje się wykształcenie. W następnej ko-
lejności w wyborach studentów pojawiają się pogoda ducha i optymizm, które zajmują 
w zasadzie niezmiennie siódmą pozycję (oprócz roku 2009). Stosunkowo wysoko 

6 Aby wyodrębnić w każdym roku badania kategorie badanych zastosowano następujące kry-
teria wyboru: przyjęto, że kategorię „młodzi dorośli” wyznacza wiek badanych – od 19 do 25 lat. Ze 
względu na korzystanie (w roku badania) z usługi edukacyjnej w szkole wyższej (w trybie dziennym, 
wieczorowym lub zaocznym) wyróżnione zostały wśród młodych dorosłych dwie kategorie: studiujący 
i niestudiujący. W kolejnych latach liczebności porównywanych grup przedstawiają się następująco 
(studiujący/niestudiujący): rok 2000 N = 240/739, rok 2003 N = 397/911, rok 2005 N = 393/837, rok 
2007 N = 657/1203, rok 2009 N = 1230/2338, rok 2011 N = 1094/2217, rok 2013 N = 957/2071, rok 
2015 N = 742/1707. 
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studenci oceniają znaczenie dla życiowej pomyślności okoliczności niezależnych od 
woli człowieka: opatrzności i Boga. Znaczenie tego czynnika wyraża najczęściej ósma 
lub dziewiąta pozycja. Dopiero po tych warunkach pojawia się w rankingu najczęściej 
posiadanie dzieci. Na początku XXI w. zajmowało dziesiątą pozycję, a w kolejnych latach 
przesuwało się w hierarchii o jedno miejsce do przodu lub pozostawało niezmienne, 
lokując się na ósmej lub dziewiątej pozycji (w 2009 na siódmej). W ostatnim roku 
badania (2015) przesunęło się ponownie na „wyjściową”, dziesiątą pozycję. Posiadanie 
dzieci z perspektywy pozycji zajmowanej w rankingu analizowanych warunków nie 
wydaje się zatem szczególnie preferowanym przez młodych studiujących kryterium 
szczęśliwego, udanego życia. Kolejnym warunkiem na liście były wolność i swoboda, 
które lokowały się wokół dziesiątego miejsca. Pozostałe kryteria, do których mogli 
odnieść się badani: silny charakter, uczciwość, życzliwość i szacunek otoczenia lub inne 
były wskazywane najrzadziej (przez mniej niż 10% badanych) i zajmowały w każdym 
roku ostatnie pozycje. 

Podobnie jak studenci, również niestudiujący najczęściej wskazują zdrowie jako 
warunek udanego, szczęśliwego życia. Jest ono wymieniane w każdym roku jako naj-
ważniejsze kryterium życiowej pomyślności. Zajmujące wśród studentów drugą lokatę 
udane małżeństwo nie było jednak tak wyraźnie preferowane przez niestudiujących 
respondentów. W kolejnych badaniach odsetki wskazań na udane małżeństwo, pracę lub 
pieniądze były na zbliżonym poziomie i zamiennie zajmowały drugie, trzecie i czwarte 
miejsce. Niestudiujący młodzi Polacy częściej niż ich studiujący rówieśnicy przyzna-
ją, że warunkiem udanego, szczęśliwego życia jest posiadanie dzieci. W pierwszych 
pięciu pomiarach dzieci zajmowały niezmiennie piątą lokatę, ale w ostatnich trzech 
badaniach przesunęły się na szóstą pozycję, ustępując miejsca przyjaciołom. Wśród 
niestudiujących jako warunek szczęśliwego, udanego życia zyskuje na znaczeniu po-
siadanie przyjaciół. Na początku drugiej dekady kryterium to przesunęło się z szóstej 
pozycji na piątą. Niżej niż w hierarchii studentów lokuje się w wyborach niestudiują-
cych wykształcenie. W kolejnych latach zajmowało siódmą pozycję, a w ostatnim roku 
badania ósmą. Z kolei niestudiujący badani coraz rzadziej wiążą życiową pomyślność 
z opatrznością i Bogiem. Lokata tego kryterium zdecydowanie spadła po roku 2007, 
kiedy to ze stosunkowo niezmiennego ósmego miejsca przesunęła się na prawie ostat-
nie pozycje. Hierarchię warunków życiowej pomyślności niestudiujących młodych 
dorosłych w każdym roku badania zamykają: pogoda ducha, optymizm, wolność, silny 
charakter, uczciwość, życzliwość i szacunek otoczenia oraz inne. Dynamika tych kry-
teriów w obrębie ostatnich pozycji rankingu jest stosunkowo duża, ale na te wartości 
wskazuje mniej niż co dziesiąty badany. Referując zmienność tych kryteriów, można 
podkreślić rosnącą w rankingu pozycję wolności i swobody oraz stabilne, choć na ogół 
ostatnie, miejsce życzliwości i szacunku otoczenia.
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Analizując porządki wyborów w kolejnych latach, można stwierdzić, że poglądy 
studiujących młodych dorosłych dotyczące tego, co stanowi warunek udanego życia 
są stosunkowo stabilne. Pozycje poszczególnych kryteriów na ogół nie się zmieniały 
znacząco w kolejnych latach, a odnotowane zmiany obejmowały przemieszczenia 
o jeden poziom wyżej lub niżej w stosunku do poprzedniego badania. W przypadku 
niestudiujących dynamika zmian w kolejnych latach jest większa, a niektóre wartości 
zmieniają położenie w hierarchii o 2-3 pozycje. 

Zróżnicowanie i dynamika wyborów warunków udanego,  
szczęśliwego życia7 

Zdrowie

Niezmiennie we wszystkich edycjach badań najczęściej wskazywanym warunkiem 
udanego życia jest zdrowie. Odsetek przedkładających zdrowie ponad inne wartości 
wynosi ponad 50%. Postrzeganie zdrowia jako warunku udanego życia cechuje nie tylko 
najwyższa pozycja, ale również stabilność odsetka wskazań8. Niestudiująca młodzież 
jednak nieco rzadziej przypisuje pomyślność życiową dobrej kondycji zdrowotnej.

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 1. Odsetki wyborów zdrowia jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

7 Problem badawczy dotyczący zróżnicowania opinii młodych dorosłych w zakresie wyborów 
warunków udanego życia ze względu na bycie (lub nie) studentem wymagał przeprowadzenia po-
równań wskazań poszczególnych kryteriów udanego życia pomiędzy wyróżnionymi kategoriami 
młodych dorosłych. Z kolei sformułowanie odpowiedzi na pytanie o dynamikę wyborów poszcze-
gólnych warunków wymagało przeprowadzenia porównań wskazań poszczególnych kryteriów wśród 
studiujących i niestudiujących młodych dorosłych pomiędzy kolejnymi latami, w których prowadzone 
były pomiary. Wyniki tych analiz omówione zostaną równolegle. 

8 Różnice istotne statystycznie wśród studiujących odnotowano pomiędzy latami 2009-2011 
(z = -2,950), wśród niestudiujących nie odnotowano różnic istotnych statystycznie. 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df =1. 
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Udane małżeństwo

W porządku warunków udanego życia dla studiujących druga pozycja najczęściej jest 
zarezerwowana dla związku z drugą osobą. Wśród młodzieży niestudiującej położenie 
udanego małżeństwa w hierarchii nie jest tak stabilne. Mimo to częstość wybierania 
tego kryterium jest zbliżona wśród studiujących i niestudiujących młodych Polaków. 
Jednocześnie z przeprowadzonych analiz wynika, że młodzi ludzie coraz rzadziej uznają, 
że związek formalny jest wyznacznikiem życiowej pomyślności. W pierwszej dekadzie 
XXI w. wyniki badań pozwalały odnotować stabilność ocen w tym zakresie. Odsetek 
wskazań w obu wyróżnionych kategoriach pozostawał na zbliżonym poziomie, a wska-
zania w kolejnych latach nie różniły się istotnie statystycznie. Jednak w pomiarach 
następujących po roku 2009 zarówno wśród studiujących, jak i niestudiujących zde-
cydowanie maleje odsetek wyborów udanego małżeństwa jako kryterium szczęśliwego, 
udanego życia, a różnice wskazań pomiędzy pomiarami w kolejnych latach są istotne 
statystycznie9. W ciągu piętnastu lat dzielących pierwszy i ostatni pomiar wskazania tego 
warunku spadły zarówno wśród młodzieży studiującej (o ok. 18%), jak i niestudiującej 
(o ok. 17%). Powyższe ustalenia wskazują, że skala tej zmiany jest stosunkowo duża, 
a jej konsekwencje mogą być znaczące dla życia społecznego. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat, p < 0,05 df = 1.

Wykres 2. Odsetki wyborów udanego małżeństwa jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Przyjaciele

Posiadanie przyjaciół w hierarchii studentów zajmowało na ogół wyższą pozycję niż 
w hierarchii niestudiujących. Wskazania na to kryterium wśród niestudiujących (choć 
na ogół statystycznie istotnie niższe niż wśród studentów) rosną jednak od początku 

9 Różnice statystycznie istotne odnotowano wśród studiujących pomiędzy pomiarami w latach: 
2009-2011 (z = -2,418), 2011-2013 (z = -2,226), 2013-2015 (z = -2,616), wśród niestudiujących: 
2009-2011 (z = -3,946), 2011-2013 (z = -4,085), 2013-2015 (z = -2,405).
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat, p < 0,05 df = 1. 
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prowadzonych pomiarów i pomimo braku istotnych różnic między kolejnymi bada-
niami10 w ciągu analizowanego okresu odsetek umieszczających przyjaciół na liście 
kryteriów udanego życia wzrósł z 10,1% w roku 2000 do 27,9% w roku 2015. W tym 
czasie odnotowano również wzrost wyborów wśród studiujących młodych dorosłych. 
Zmiana nie była jednak tak spektakularna i wynosiła około 7%. W konsekwencji dy-
stans między studiującymi i niestudiującymi w preferowaniu przyjaciół jako warunku 
życiowej pomyślności od początku wieku wyraźnie się zmniejszył. 

Rosnące w tym samym czasie odsetki badanych wymieniających wśród warunków 
udanego życia posiadanie przyjaciół wydają się wskazywać, że obszar zaspokajania po-
trzeby bezpieczeństwa i relacji społecznych coraz częściej zostaje przenoszony z relacji 
małżeńskich i rodzinnych w obszar relacji przyjacielskich i związków nieformalnych. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 3. Odsetki wyborów przyjaciół jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne

Praca i pieniądze

Zapewnienie bezpieczeństwa materialnego wiążące się z posiadaniem pracy i pieniędzy 
warunkuje przekonanie o szczęśliwym życiu, szczególnie tych, którzy nie zdecydowali 
się na podjęcie studiów. Ta grupa częściej wskazuje na pieniądze jako kryterium życio-
wej pomyślności. Około 10% różnica wskazań między studiującymi i niestudiującymi 
w każdym badaniu pozwala stwierdzić, że studenci, którzy najczęściej jeszcze nie są 
w pełni samodzielni materialnie, w mniejszym stopniu wiążą życiową pomyślność 
z posiadaniem zasobów finansowych. Około jednej trzeciej studentów wskazuje pie-
niądze jako warunek udanego, szczęśliwego życia. 

10 Różnicę statystycznie istotną odnotowano wśród studiujących pomiędzy pomiarami w latach 
2011-2013 (z = 1,946), wśród niestudiujących: 2009-2011 (z = 2,917).
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1. 
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Podobny obraz rysuje się po odczytaniu wyników dotyczących pracy. Praca jako 
warunek udanego życia również wskazywana była we wszystkich pomiarach częściej 
przez młodzież niestudiującą. Odsetek wskazań w kolejnych latach zmieniał się dość 
dynamicznie, kształtując się na poziomie 40-50%11 i był wyższy o około 10% od wskazań 
studentów. Jedynie badanie w roku 2011 pokazało zbieżność opinii w tej kwestii. Wyniki 
badań upoważniają do stwierdzenia, że młodzi ludzie, którzy nie podjęli studiów i na 
ogół funkcjonują już na rynku pracy lub podejmują takie próby, częściej niż pozostali 
uznają, że posiadanie pracy jest warunkiem życiowej pomyślności. Uzyskane dane 
pokazują również wyraźną różnicę w preferencjach studiujących i niestudiujących 
badanych w kwestii znaczenia pracy jako warunku udanego, szczęśliwego życia. Nie 
można jednak wskazać, w jakim stopniu jest to podyktowane rozpoczynaniem karie-
ry zawodowej (czy doświadczeniami szukania pracy) i koniecznością radzenia sobie 
z samodzielnym utrzymaniem – czyli instrumentalnym traktowaniem pracy, a o ile 
przekonaniem o jej autotelicznych walorach, wśród których można wymienić chociażby 
satysfakcję z wykonywanego zajęcia, traktowanie pracy jako źródła rozwoju osobistego, 
dającego możliwość podejmowania wyzwań i osiągania zadowolenia z wypełnionych 
zadań, czy możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Te wartości pracy 
(a przez to sama praca) mogą być na tym etapie dorosłości ewaluowane wyżej przez 
osoby, które nie kontynuują nauki, gdyż w większym stopniu mogą doświadczać ich 
braku, niż ucząca się młodzież, która te potrzeby może realizować na studiach. 

11 Różnice istotne statystycznie odnotowano wśród studiujących pomiędzy pomiarami w latach: 
2009-2011 (z = 2,452), 2013-2015 (z = -2,465), a wśród niestudiujących: 2007-2009 (z = -2,034), 
2011-2013(z = 4,108) i 2013-2015 (z = -2,346).

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 4. Odsetki wyborów pieniędzy jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 5. Odsetki wyborów pracy jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Dzieci

Odsetek młodych ludzi wiążących życiową pomyślność z posiadaniem dzieci nie 
kształtuje się na wysokim poziomie. Mimo że wśród niestudiujących dzieci lokują się 
w hierarchii zaraz po zdrowiu, pracy/pieniądzach/małżeństwie, to odsetki wskazań są 
prawie dwukrotnie niższe (na poziomie niewiele mniejszym niż 20%). Takiego wyboru 
dokonuje jeszcze mniej studentów (co najwyżej 15% lub mniej). Przy czym dynamika 
wskazań jest stosunkowo nieduża12, a różnice między studentami a niestudiującymi 
w każdym pomiarze okazały się istotne statystycznie. Ostatnie lata (2013, 2015) przy-
noszą przy tym nieznaczny spadek wskazań w obu grupach w porównaniu z latami 
poprzednimi. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 6. Odsetki wyborów dzieci jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

12 Wśród studiujących różnice istotne statystycznie odnotowano pomiędzy pomiarami w la-
tach: 2007-2009 (z = 1,991) i 2011-2013 (z = -2,034), wśród niestudiujących w latach 2009-2011 
(z = -4,193).
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1. 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel  df = 1. 
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Wykształcenie

Tym, co odróżnia wybory studiujących i niestudiujących młodych dorosłych, jest też 
wartościowanie wykształcenia. Wykształcenie jako warunek udanego, szczęśliwego życia 
jest wyżej cenione przez osoby studiujące. Zajmuje wyższą pozycję w ich hierarchii 
i wskazywane jest częściej. Wybiera je nieco mniej niż 25% studiujących i 15% niestu-
diujących, a różnice między grupami są istotne statystycznie. Preferencja wykształcenia 
w kolejnych latach w zasadzie pozostaje na niezmiennym poziomie13. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 7. Odsetki wyborów wykształcenia jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Pogoda ducha i optymizm

Kolejnym odmiennie wartościowanym warunkiem udanego życia jest pogoda ducha 
i optymizm. Pozytywne nastawienie wobec życia, skłonność do dostrzegania raczej 
jego dobrych stron czy przekonanie, że rzeczy w końcu układają się pomyślnie, czę-
ściej gotowi są uznać za czynnik odpowiedzialny za życiową pomyślność studen-
ci. Warunek ten lokuje się wyżej w ich rankingu i wybierany jest przez około 15% 
studentów. Niestudiujący badani wskazują go prawie dwukrotnie rzadziej (odsetek 
wyborów na poziomie 8%), a różnice między grupami w każdym pomiarze są istotne 
statystycznie. W kolejnych latach odsetek wyborów tego warunku pozostawał stosun-
kowo stabilny14.

13 Różnicę istotną statystycznie odnotowano tylko wśród studiujących pomiędzy pomiarami 
w latach 2009-2011 (z = 3,027). 

14 Różnice istotne statystycznie pomiędzy kolejnymi pomiarami wśród studiujących odnotowano 
w latach: 2007-2009 (z = -2,382), 2009-2011 (z = 2,242) i 2011-2013 (z = -2,384), wśród niestudiują-
cych: 2009-2011 (z = 4,009), 2011-2013 (z = -4,021). 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1. 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 8. Odsetki wyborów pogody ducha, optymizmu jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Opatrzność, Bóg

Studiujących i niestudiujących młodych Polaków różni również przekonanie o roli 
opatrzności i Boga w dążeniu do szczęśliwego życia. Przekonanie, że to ona (On) za-
pewnia udane życie, częściej wyrażają studenci i lokują ten warunek wyżej w rankingu. 
Dynamika wskazań opatrzności, Boga w kolejnych latach charakteryzuje się względną 
stałością15. W świetle tych wyników młodych niestudiujących dorosłych wydaje się 
cechować większe poczucie sprawstwa w kreowaniu życiowej pomyślności. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 9. Odsetki wyborów opatrzności, Boga jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe warunki

Zbliżone preferencje studiujących i niestudiujących młodych dorosłych odnotowano 
natomiast w przypadku warunków wybieranych najrzadziej, lokujących się na dole 
uporządkowanej listy kryteriów uwzględnionych w badaniach. Uczciwość, życzliwość 
i szacunek otoczenia, wolność i swoboda, silny charakter oraz inne to warunki, które 

15 Różnice istotne statystycznie wśród studiujących odnotowano pomiędzy kolejnymi pomia-
rami w latach: 2013-2015 (z = 2,681), wśród niestudiujących: 2007-2009 (z = -2,796), 2013-2015 
(z = -2,128).
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w wyborach studiujących i niestudiujących młodych Polaków pojawiały się prawie 
tak samo często (różnice istotnie statystyczne odnotowano sporadycznie), a przy tym 
stosunkowo rzadko (na tle innych warunków). W kolejnych pomiarach nie ulegał 
również istotnym zmianom poziom ich preferencji w obu grupach16. 

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat, p < 0,05 df = 1.

Wykres 10.  Odsetki wyborów uczciwości jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Brak różnic istotnych statystycznie

Wykres 11.  Odsetki wyborów życzliwości i szacunku otoczenia jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Brak różnic istotnych statystycznie

Wykres 12.  Odsetki wyborów wolności i swobody jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

16 Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie wśród studiujących i niestudiujących pomiędzy 
kolejnymi pomiarami w wyborach takich warunków, jak: uczciwość, życzliwość i szacunek otoczenia, 
inne. Różnice istotne statystycznie odnotowano jedynie wśród niestudiujących pomiędzy kolejny-
mi pomiarami we wskazaniach na wolności i swobodę w latach: 2003-2005 (z = 2,350), 2013-2015 
(z = 3,758) i we wskazaniach na silny charakter w latach 2011-2013 (z = 2,732). 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat, p < 0,05 df = 1.

Wykres 13.  Odsetki wyborów silnego charakteru jako warunku udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat jeśli p < 0,05. Dla wszystkich tabel df = 1.

Wykres 14.  Odsetki wyborów innych warunków udanego życia  
wśród studiujących i niestudiujących młodych dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Obrazy obu rankingów, choć dynamiczne, wykazują pewne prawidłowości. Niezmienne 
w wyborach młodych ludzi jest pierwszoplanowe wartościowanie zdrowia. Pozostałe 
warunki wskazywane były jednak z różną częstotliwością przez studiujących i nie-
studiujących badanych. Dla studentów ważniejsze okazywało się udane małżeństwo 
dystansujące wskazania na pracę i pieniądze. W ostatnim roku oddało jednak swoją 
wiodącą pozycję. Natomiast niestudiujący młodzi dorośli na zbliżonym poziomie 
wartościują udane małżeństwo, pracę i pieniądze, lokując te warunki (w zależności od 
roku badania) zamiennie na kolejnych miejscach po najczęściej wskazywanym zdro-
wiu. Dla młodych Polaków posiadanie dzieci nie jest ważnym warunkiem życiowego 
szczęścia. Zarówno wśród studiujących, jak i niestudiujących kryterium to znajduje 
się na stosunkowo odległym planie. Studiujący częściej natomiast podnoszą znaczenie 
wykształcenia, pogody ducha i optymizmu, opatrzności i Boga jako warunków życiowej 
pomyślności. 
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Pod rokiem badania podano wynik testu chi kwadrat, p < 0,05 df = 1. 
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Wybory niestudiującej młodzieży są bardziej jednorodne. Najczęściej wybierają 
warunki lokujące się na szczycie rankingu: przede wszystkim zdrowie, a następnie 
pieniądze/pracę/udane małżeństwo. Wybory studiującej młodzieży nie są tak oczywiste. 
Dominujące jest preferowanie zdrowia i małżeństwa, którego – co należy podkreślić – 
popularność widocznie spada. Kolejne wartości – pieniądze i praca – wybierane są co 
najwyżej przez co trzeciego studenta. W swoich wyborach studenci częściej sięgają po 
inne warunki, ich wybory są bardziej rozproszone. W życiowym planie na szczęśliwe 
życie częściej umieszczają inne wyznaczniki niż praca i pieniądze. Dość wyraźnie 
wartościują stosunki międzyludzkie, są ważne – ważne jest udane małżeństwo, któ-
rego priorytetowe miejsce coraz częściej zajmują jednak dobre relacje z przyjaciółmi. 
Znaczenie przyjaciół rośnie również w wyborach niestudiujących.

Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że z jednej strony znajduje w nich 
swoje odzwierciedlenie kryzys rodziny, destabilizująca się rola instytucji małżeństwa 
traktowanej jako życiowa wartość i dominacja indywidualistycznych koncepcji życia. 
Z drugiej strony wyniki mogą być interpretowane jako ilustracja przynależnych okre-
sowi stającej się dorosłości poszukiwań i gromadzenia zróżnicowanych doświadczeń 
w sferze bliskich relacji.

Przy tym również stosunkowo niska pozycja i niewysokie odsetki wskazań na 
dzieci jako warunku satysfakcjonującego życia wydają się mieć nie tylko swoje źródła 
w stosunkowo młodym wieku badanej grupy, ale również sięganiu po inne modele 
biografii życiowej (por. Czernecka 2014; Paprzycka i Izdebski 2016). 

Może się okazać, że wśród studiującej młodzieży odraczanie decyzji o małżeństwie 
i założeniu rodziny nie jest związane wyłącznie z kolejnością realizacji życiowych zadań 
i chęcią zdobycia wykształcenia, ale może być konsekwencją przekonań współcze-
snych dwudziestokilkulatków, że na życiową pomyślność i satysfakcjonujące życie nie 
składają się wyłącznie zadania prokreacyjne i materialne zabezpieczenie bytu, ale sens 
życiu mogą również nadać inne wartości. Przedłożone wyniki mogą być symptomem 
odkładania przez młodych wykształconych dorosłych decyzji o życiowej stabilizacji. To 
ta grupa rzadziej niż pozostała część społeczeństwa może się decydować na założenie 
rodziny i posiadanie potomstwa, a wiarę w życiową pomyślność częściej pokładać 
w opatrzności lub Bogu i pogodnym, optymistycznym spojrzeniu na rzeczywistość. 

Zawarte w przedłożonych rozważaniach odpowiedzi na pytania badawcze po-
zwalają na konstatację, że studiujących i niestudiujących różni wybór priorytetowych 
warunków, które dopomagają w osiągnięciu zadowolenia z życia. Studiujący rzadziej 
niż niestudiujący jako warunki udanego życia wskazują pieniądze, pracę, posiadanie 
dzieci, częściej natomiast wykształcenie i pogodę ducha i optymizm. Wydaje się, że 
odnotowane różnice w wyborach warunków zapewniających szczęśliwe, udane życie 
świadczą, że okres stającej się dorosłości w przypadku studiujących i niestudiujących 
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wykorzystywany jest na eksplorowanie różnych sfer życia. Studiujący intensywniej zdają 
się eksperymentować na polu społecznych relacji, niestudiujący w sferze pracy. 

Przedmiotem dalszych eksploracji może być kwestia, czy w przyszłości przewar-
tościowaniu ulegnie postrzeganie poszczególnych kryteriów17, a wybory młodych 
dorosłych są swoiste dla okresu wchodzenia w dorosłość, czy są na tyle trwałe, że 
w przyszłości zmienią stabilny18 obraz wyborów całego społeczeństwa. 
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JAK BYć SZCZĘŚLIWYM I MIEć UDANE ŻYCIE? WARUNKI UDANEGO, SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA  
W OPINIACH STUDIUJąCYCH I NIESTUDIUJąCYCH MŁODYCH POLAKÓW

streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki analiz, których celem było zbadanie, czy stu-
diujący i niestudiujący młodzi dorośli różnią się w kwestii wyboru kryteriów udanego życia. Celem 
było również rozpoznanie dynamiki tych wyborów w ostatnich piętnastu latach. W analizach wyko-
rzystano dane z cyklicznych badań prowadzonych przez zespół badaczy pod kierunkiem profesora 
Janusza Czapińskiego „Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków” (www.diagnoza.com). 
Obliczenia wykonano dla danych z ośmiu edycji badań prowadzonych w latach: 2000, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2013 i 2015. 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że studiujących i niestudiujących młodych dorosłych 
różni wybór priorytetowych warunków, które dopomagają w osiągnięciu zadowolenia z życia. Stu-
diujący rzadziej niż niestudiujący jako warunki udanego życia wskazują pieniądze, pracę, posiadanie 
dzieci, częściej natomiast wykształcenie i pogodę ducha i optymizm. Odnotowane różnice mogą świad-
czyć, że okres stającej się dorosłości (emerging adulthood) w przypadku studiujących i niestudiujących 
wykorzystywany jest na eksplorowanie różnych sfer życia. Studiujący intensywniej eksperymentują 
na polu społecznych relacji, niestudiujący w sferze pracy.
słowa kluczowe: młodzi dorośli, warunki udanego, szczęśliwego życia, stająca się dorosłość, dia-

gnoza społeczna.

HOW TO BE HAPPY AND LIVE A GOOD LIFE? THE CONDITIONS OF SUCCESSFUL,  
HAPPY LIFE IN OPINIONS OF STUDYING AND NOT STUDYING YOUNG POLES

summary: The article presents results of analyses aimed at checking whether studying and not studying 
young adults are distinct in terms of choosing criterions of successful life. The analyses also aimed at 
recognizing the dynamics of these choices in the recent 15 years. The analyses made use of data col-
lected in a cycle research “The Social Diagnosis. Living conditions and quality of life of Polish people” 
(www.diagnoza.com) commissioned by a group of researchers led by professor Janusz Czapiński. The 
calculations were made for data collected in eight editions of survey commissioned in the following 
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years: 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 and 2015. The obtained results make it possible to 
determine that studying and not studying young adults differ in terms of choosing priority condi-
tions of reaching life satisfaction. The studying less frequently than not studying ones indicate money, 
work, having children as conditions of successful life. The studying indicate education, cheerfulness and 
optimism more often than not studying ones as conditions of successful life. The data may suggest that 
the period of emerging adulthood, in the case of studying and not studying individuals, is used to 
explore different aspects of life. The studying ones experiment more intensively in the area of social 
relationships whereas not studying ones experiment in the area of work. 
keywords: young adults, conditions of successful, happy life, emerging adulthood, social diagno-

sis.
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DOŚWIADCZENIA SZKOLNE I POZASZKOLNE  
W NARRACJACH MENEDŻERÓW KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Proces globalizacji ma wpływ na wiele dziedzin ludzkiej aktywności. Prowadzi do 
istotnych zmian polegających przede wszystkim na coraz większej integracji i współ-
zależności odmiennych państw, społeczeństw, gospodarek, kultur. Ciągłe przekształ-
cenia dotyczą także rynku pracy. Wymuszają one na wielu środowiskach potrzebę 
zmiany zarówno całościowego sposobu postrzegania rozwoju kariery zawodowej 
każdego pracownika, jak i poszczególnych czynników, które na ten proces wpływają. 
Analizowane w moich badaniach kariery menedżerskie w korporacjach międzyna-
rodowych, będących przykładem organizacji opartych na wiedzy, wyznaczają pewne 
trendy przyszłościowe na rynku pracy. Zjawiska charakterystyczne dla kreowania 
się karier menedżerów firm globalnych dotyczą, lub z biegiem czasu będą dotyczyły, 
karier pracowników w wielu firmach na rynku pracy w jego krajowym czy lokalnym 
wymiarze. Istotnymi czynnikami wpływającymi na kształt kariery zawodowej i jej 
rozwój są m.in. podmiotowe relacje oparte na właściwie rozumianej kulturze pracy 
(Wołk 2009). Pracownik może wówczas doświadczać satysfakcji z pracy, która jest 
fundamentalnym elementem całościowego zadowolenia z życia (Juchnowicz 2012; 
Zygadło 2016). Menedżerowie, których fragmenty narracji przeanalizowane zostały 
na potrzeby niniejszego tekstu, stanowią grupę osób postrzegających własną karierę 
zawodową w kategoriach sukcesu. 

Kariery zawodowe menedżerów firm międzynarodowych  
na współczesnym rynku pracy

Organizacje funkcjonujące w obecnych warunkach rynkowych zmuszone są do stoso-
wania coraz to nowych rozwiązań zmieniających nie tylko sposób produkcji lub świad-
czenia usług czy wykorzystania najnowocześniejszych technologii informatycznych, ale 
także dotychczas stosowane formy zarządzania i organizacji pracy. Działalność przed-
siębiorstw, zarówno tych dużych, jak i tych małych, podporządkowana jest ewaluującym 
z incydentalnych w ustawiczne zmianom (Juchnowicz 2012). Jednym z warunków 
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nie tylko przetrwania, ale przede wszystkim sprawnego funkcjonowania organizacji 
na konkurencyjnym rynku jest odpowiednie zarządzanie tymi zmianami i wykorzy-
stywanie ich jako naturalnego czynnika rozwojowego firmy, a nie unikanie lub ich 
rozwiązywanie metodami interwencyjnymi, które praktycy działalności gospodarczej 
nazywają „gaszeniem pożarów”. Wspomniane zmiany dotyczą, w szczególnym stopniu, 
sposobów zarządzania kapitałem ludzkim, co przekłada się bezpośrednio na kreowanie 
przez pracowników własnej kariery zawodowej i na zarządzanie nią w perspektywie 
całożyciowej (Bańka 2004; Juchnowicz 2012; Minta 2014; Wołk 2009). Współcześnie 
rozumiana kariera zawodowa obejmuje całość pozycji związanych z zatrudnieniem, 
ról, aktywności oraz doświadczeń zdobywanych przez człowieka w trakcie całego życia. 
Takie jej ujęcie nie ogranicza rozwoju zawodowego człowieka tylko do aktywności bez-
pośrednio związanych z przygotowaniem do pracy lub jej wykonywaniem. Na potrzeby 
niniejszego tekstu przyjąłem za Augustynem Bańką założenie, że kariera zawodowa 
ma, dzięki jej szerokiemu w kontekście biografii całożyciowej człowieka pojmowaniu, 
charakter personalny – podmiotowy. Jak twierdzi autor: „kariera jest zawsze czyjaś, 
czyli jest stanem posiadania przez jednostkę jakiegoś doświadczenia, przynajmniej 
doświadczenia mentalnego” (Bańka 2004, s. 15). Przebieg kariery zawodowej mocno 
związany jest z ustawiczną potrzebą odnawiania i wzmacniania wszystkich (zarówno 
subiektywnych, jak i obiektywnych) jej elementów. Tak pojmowana kariera jest, według 
A. Bańki, „procesem ustawicznego uczenia się, którego rezultatem jest zakumulowany 
kapitał kariery, sprawdzany za każdym razem obiektywnymi kryteriami atrakcyjno-
ści i popytu na rynku pracy” (Bańka 2004, s. 16). Człowiek, realizując swoją karierę 
zawodową, nie tylko gromadzi doświadczenia związane z pracą, ale także je ocenia 
i przeżywa (m.in. Bańka 2004; Kasprzak 2013; Minta 2014; Wołk 2009). Rezultatem 
tych procesów jest subiektywne poczucie satysfakcji z pracy jako element całościowego 
poczucia zadowolenia z życia. Praca oceniana przez człowieka jako satysfakcjonująca 
to taka, która w jego subiektywnym odczuciu zaspokaja własne uświadomione ocze-
kiwania. Takie ujęcie satysfakcji z pracy zawiera w sobie nie tylko aspekt poznawczo-
ocenny w odniesieniu do samej pracy i jej elementów (m.in. płacy, nagród, awansów), 
ale również emocjonalny powstały na skutek subiektywnego postrzegania zgodności 
pomiędzy przyjętymi oczekiwaniami, standardami i wartościami a doświadczeniami 
gromadzonymi w procesie wykonywania pracy (Kasprzak 2013, s. 83). Satysfakcja 
z własnej kariery zawodowej jest ważnym czynnikiem kreującym przebieg tego procesu 
(m.in. Bańka 2004; Kasprzak 2013; Wołk 2009; Zygadło 2016). Nowe warunki wpływa-
jące na kształt rynku pracy (przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na pracowników 
przy spadku podaży osób przygotowanych i gotowych do podjęcia pracy) „zmuszają” 
obie strony do poszukiwania rozwiązań opartych na wzajemnym zaangażowaniu, 
identyfikacji z firmą, współpracy i partnerstwie (Wołk 2009). Pojawia się konieczność 
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zmiany sposobu postrzegania relacji pracownik–pracodawca. Potrzeba ta jest coraz 
częściej dostrzegana także w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw na rynku polskim. 
Do niedawna powszechny był pogląd, że rozwiązaniem problemów rynku pracy będzie 
stworzenie podmiotowych warunków pracy. W praktyce działalności wielu organizacji 
podmiotowość funkcjonuje jednak częściej jako modny postulat czy ideał, a nie jako 
rzeczywisty styl postępowania, możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu właściwych 
narzędzi relacyjnych. Być może jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że w naukach 
zajmujących się obszarami związanymi z relacjami międzyludzkimi (filozofii, socjo-
logii, psychologii i pedagogice) pojęcie to jest wieloznaczne, nieprecyzyjne i ciągle 
mało zoperacjonalizowane. Wieloznaczność tego pojęcia stwarza możliwość różno-
rodnych, niekiedy nawet sprzecznych, jego interpretacji. Teoretycy przypisują temu 
pojęciu różne role, raz traktując je jako ideał społeczny, drugim razem jako założenie 
ontologiczne czy wreszcie jako pojęcie czysto teoretyczne (Cichocki 2003, s. 9-15). 
W psychologii i pedagogice, analizując podmiotowość, odwołujemy się do definicji 
stworzonej przez Krzysztofa Korzeniowskiego. Autor, sięgając do wcześniejszych ustaleń 
Tadeusza Tomaszewskiego, twierdzi, że podmiotowość to: „uświadomiona działalność 
inicjowana i rozwijana przez jednostkę według jej własnych wartości i standardów” 
(Korzeniowski i in. 1983, s. 53). Według Korzeniowskiego podmiotowość zawiera 
w sobie trzy zasadnicze elementy: działalność podmiotową, czyli realne oddziaływanie 
i dokonywanie zmian w świecie, świadomy charakter tej działalności oraz psycholo-
giczną autonomię jednostki w trakcie podejmowania tej działalności (Korzeniowski 
i in. 1983, s. 53-55). Praca, jak niemal każda inna działalność człowieka, może stworzyć 
warunki do traktowania człowieka albo jako przedmiot popychany przez bodźce, bieg 
wydarzeń czy manipulowany przez innych, albo jako podmiot dążący do określonych 
celów, odpowiedzialny za to co robi. Podmiotowe relacje człowiek–praca, czy ściślej, 
człowiek–organizacja tworząca jego miejsce pracy zakładają potrzebę dopasowania się 
zarówno jednostki do celów, wartości i norm organizacji, jak i samej organizacji do 
oczekiwań i dążeń jednostki. Taka sytuacja wymaga od organizacji i jej przedstawicieli 
poszanowania prawa jednostki do pewnej autonomii oraz poszanowania indywidual-
ności i autentycznych potrzeb człowieka (Korzeniowski i in. 1983; Wołk 2009; Zygadło 
2016). Także po stronie pracownika powstają pewne warunki, których spełnienie 
stwarza możliwość zaistnienia podmiotowych relacji. Najistotniejszym z nich jest 
szeroko pojęta gotowość jednostki do takiej relacji, a więc gotowość do samorealizacji 
przeciwstawiana świadomej gotowości do rezygnacji z udziału w relacjach podmioto-
wych. Człowiek wraz z rozwojem swojej kariery zawodowej wielokrotnie doświadcza 
trudnych sytuacji decyzyjnych. Proces podejmowania tych decyzji niejednokrotnie 
oparty jest na analizie zysków i strat związanych z dokonanym wyborem. W odczuciu 
niektórych pracowników korzyści z dokonywanych przez nich wyborów mogą się 
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okazać „atrakcyjniejsze” niż bycie podmiotem relacji pracownik–pracodawca. Zjawisko 
gotowości do rezygnacji z podmiotowości jawi się jako bardzo interesujący fenomen 
z obszaru kształtowania się kariery zawodowej człowieka i wymaga dokładniejszych 
badań empirycznych i analiz teoretycznych.

Metodologia badań

Badania w grupie menedżerów wyższego szczebla pracujących w korporacjach między-
narodowych zostały przeprowadzone dwuetapowo. Pierwsza część obejmowała analizę 
wypowiedzi badanych w kontekście ich subiektywnego poczucia podmiotowości w rela-
cjach zawodowych. Tematyka niniejszego tekstu i jego ograniczona objętość pozwalają 
na odniesienie się tylko do analizy tych fragmentów narracji badanych, które dotyczą ich 
doświadczeń okresu edukacyjnego (drugi etap badań). Badania zostały przeprowadzone 
w formie wywiadów pogłębionych, narracyjnych, inaczej zwanych hermeneutycznymi 
(Straś-Romanowska 2000, s. 41). Wywiad narracyjny jest sposobem zbierania materia-
łów, w którym wcześniejsze doświadczenia i przeżycia rekapitulowane są z subiektywnej 
perspektywy. Metoda ta stanowi także próbę połączenia odmiennych wariantów bada-
nia biograficznego. Narracja jest sposobem organizacji epizodów, działań i sprawozdań, 
łączeniem faktów i tworów wyobraźni, a także rozumieniem zewnętrznych zdarzeń 
i ról, jakie jednostka w nich odgrywa. Narracja porządkuje doświadczenia jednostki 
(Straś-Romanowska 2000, s. 42). Podmiotowość pojmowana w kategoriach poczucia, 
indywidualnych przeżyć i nadawanych im znaczeń będąca głównym przedmiotem 
badań wymaga odniesienia się do świata subiektywności jednostki, świata osobistych, 
indywidualnych sensów (Korzeniowski i in. 1983). Taki świat jawi się w narracjach 
jako świat interpretowany, przeżywany, odczuwany, konceptualizowany, rozważany 
i przechowywany we własnych wspomnieniach. Tworzy on historię całego życia lub 
jego fragmentu. Metoda gromadzenia danych oparta na indywidualnych przeżyciach 
badanych podyktowana była przyjętym założeniem, że tylko człowiek może subiek-
tywnie odnosić się do swoich przeżyć jako podmiotu i umiejscawiać je na osi przed-
miot–podmiot. Wszystkie próby „obiektywnego” określenia stopnia osiągnięcia czyjejś 
podmiotowości stawiają badanego w pozycji przedmiotowej (Korzeniowski i in. 1983). 
Analizie poddane zostały te elementy biografii, które dotyczyły okresu edukacji szkol-
nej badanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność pozalekcyjną. Pojęcie 
okresu edukacji szkolnej jest tutaj użyte nie w odniesieniu do rodzaju aktywności (nauki 
realizowanej w szkole), ale jako wyznacznik chronologiczny wskazujący granice pewne-
go okresu w biografii badanych. Wielu autorów zwraca uwagę na znaczenie aktywności 
młodego człowieka w okresie szkolnym w budowaniu swojej przyszłej kariery zawo-
dowej (m.in. Kwiatkowski 2016; Minta 2014; Piorunek 2009; Plewka 2016; Wołk 2009; 
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Zygadło 2016). Zdzisław Wołk podkreśla to, że czynniki składające się w późniejszym 
życiu zawodowym na kulturę pracy reprezentowaną przez danego człowieka, takie jak 
wiedza, umiejętności pracownicze, a szczególnie postawa wobec pracy, kształtują się 
z dużą intensywnością już w okresie szkolnym (Wołk 2009, s. 41). 

W pierwszej części badań analiza jakościowa wywiadów pogłębionych przeprowa-
dzonych z badanymi koncentrowała się na ich subiektywnym przeżywaniu i nadawa-
niu znaczeń własnej gotowości do uczestnictwa w relacjach podmiotowych opartych 
m.in. na poczuciu sprawstwa, odrębności, odpowiedzialności czy samokontroli i kre-
atywności. Wnioski (dokładniej opisane w przygotowywanej do druku monografii) 
pozwoliły na stworzenie typologii obejmującej trzy grupy badanych menedżerów 
w kontekście różnic w ich indywidualnym odczuwaniu relacji podmiotowych w pracy 
zawodowej. Pierwszą wyodrębnioną grupę menedżerów akceptujących rezygnacje 
z własnego poczucia podmiotowości tworzą osoby, które dokonały w swoim przeży-
waniu dość znacznych rezygnacji z podmiotowych relacji w obszarze pracy zawodowej. 
Uważają jednak owe rezygnacje za stan normalny, a nawet pozytywny. Traktują to jak 
„koszt” związany z atrakcyjnym rozwojem kariery zawodowej. Są więc świadomi ko-
rzyści, ale i strat wynikających z bycia „tylko trybem w machinie korporacyjnej”. Bycia 
jak to określił jeden z badanych „sformatowanym na potrzeby korporacji”. Do drugiej 
grupy menedżerów asertywnie rezygnujących z własnego poczucia podmiotowości 
zakwalifikowałem osoby, które mają przekonanie dokonywania niewielkich ustępstw. 
Wszyscy mają wyraźne przeświadczenie własnej kontroli zysków i strat wynikających 
z podejmowanych decyzji. Podkreślają swoją umiejętność znalezienia „własnej drogi” 
w rozwoju kariery zawodowej w korporacji międzynarodowej. Niejednokrotnie osoby te 
w narracjach zwracają uwagę na swoje asertywne zachowanie w sytuacjach, które wią-
załyby się z koniecznością rezygnacji z podmiotowych relacji w pracy. Menedżerowie 
z tej grupy najczęściej zmieniali miejsca zatrudnienia. Zawsze były to firmy między-
narodowe i jak sami podkreślają, zawsze były to ich świadome decyzje. Trzecią grupę 
stanowią menedżerowie sfrustrowani rezygnacją z własnego poczucia podmio-
towości. Badani z tej grupy przeżywają w swoich narracjach dyskomfort i poczucie 
dużej straty wywołane koniecznością rezygnacji z podmiotowych relacji w obszarze 
pracy zawodowej. Podkreślają, że często powodem tej frustracji jest rozdźwięk po-
między ich oczekiwaniami a realnymi zyskami wynikającymi z pracy w korporacji. To 
swoiste rozczarowanie jest jeszcze pogłębiane przez to, że awans na wyższy szczebel 
w hierarchii korporacyjnej wiąże się nie z większą samodzielnością i samorealizacją, 
ale z coraz większą potrzebą podporządkowania siebie i swojej rodziny oczekiwaniom 
i wymaganiom korporacji.



82 Andrzej zygadło

Doświadczenia szkolne i pozaszkolne w narracjach menedżerów  
firm międzynarodowych a odczuwanie własnej podmiotowości

Zdając sobie sprawę z indywidualnego charakteru interpretowanych danych dotyczą-
cych okresu edukacyjnego i możliwości odniesienia ich tylko (lub aż) do konkretnej 
badanej osoby i kontekstu, w wypowiedziach badanych odnalazłem pewne prawidło-
wości wspólne dla osób przypisanych do poszczególnych kategorii menedżerów. 

Menedżerowie akceptujący rezygnacje z własnego poczucia podmiotowości

Osoby badane w swoich narracjach zwracały szczególną uwagę na wysoki poziom 
odczuwanej odpowiedzialności za zadania podejmowane w szkole, grupie rówieśniczej 
czy wynikające z zajęć pozaszkolnych.

Jak brałem się za coś, to musiało to być wykonane dobrze. Czułem, że przecież inni liczą na 
mnie. Dla mnie już jako dziecka, a potem dalej z wiekiem, liczyła się grupa i to, co robimy wspólnie, 
np. w rodzinie. Potem tak samo w harcerstwie. (M. 13)1

Wiązało się to z podkreślaną w wypowiedziach przyjemnością z bycia „ważnym 
elementem” grupy, klasy, drużyny czy rodziny. Poczucie małej sprawczości własnej, 
przejawiające się np. brakiem wyraźnego dążenia do obejmowania roli lidera w grupie, 
traktowali jako pozytywną cechę pomagającą im prawidłowo funkcjonować w rela-
cjach interpersonalnych. Ewentualne odgrywanie ról liderskich w grupach formalnych 
i nieformalnych wynikało bardziej z merytorycznego przywództwa, niż z chęci bycia 
liderem. Osoby te bywały liderami, tylko jeśli zostały wybrane przez rówieśników lub 
wskazane przez opiekunów. Ewentualne emocje związane z obejmowaniem istotnej 
funkcji wiązały się raczej z obawą przed nieporadzeniem sobie z zadaniami i odpo-
wiedzialnością za sukces grupy niż z samym przywództwem.

W szkole średniej mieliśmy mocną klasę, gdyby wszyscy chcieli być szefami, to byśmy się 
pozabijali. Ustaliliśmy, że szefem będzie jeden kolega, który był lubiany przez nauczycielki. On 
zresztą chciał bardzo być przewodniczącym. Mi to bardzo pasowało. Wszystko i tak odbywało się 
w grupie, w dyskusjach, rozdziale zadań, wspólnej odpowiedzialności. Tak jest zresztą też teraz 
w pracy. Mnie to dużo nauczyło. (M. 7)

Rzeczywiście byłam przewodniczącą w trzeciej, a potem czwartej klasie. Nawet tego dobrze 
nie pamiętam. Ale jedno chyba mogę powiedzieć. Nie do końca czułam się z tym dobrze. To zobo-
wiązywało. Nawet mama była zła, że nie ustalam, kto ma co zrobić, a chcę wszystko zrobić sama 
i najlepiej. Tak chyba pozostało do dzisiaj. Bycie menedżerem grupy to najpierw odpowiedzialność, 
a potem prestiż. (M. 12)

1 Badanym menedżerom nadano kody (M) wraz z numerem odpowiadającym kolejności prze-
prowadzanego wywiadu.
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Różnorodne wybory dokonywane przez badanych w okresie edukacyjnym cecho-
wały się swoistą uległością grupie, dorosłym (np. nauczycielom, rodzicom). Jednakże 
to podporządkowanie nie wywoływało u badanych poczucia dyskomfortu czy fru-
stracji.

Jeśli chodzi np. o decyzje, jaką szkołę wybrać, to dla mnie ważne było, do jakiej klasy trafię. 
To musiała być mocna grupa. Wiedziałam, że nie będę gwiazdą, ale ostatecznie dużo zyskam. 
Jak teraz sobie myślę, to chyba tak mnie ukształtowali rodzice. Nie zmuszali mnie do niczego, ale 
tak robili, że i tak wybierałam to, jak oni mnie pokierowali. Ale to w rezultacie było dobre. Dbali 
o mnie i to mi na dobre wychodziło. (M. 8)

W kontaktach interpersonalnych osoby te preferowały mniejsze grupy o skonkrety-
zowanej strukturze i zadaniach. Określają siebie raczej jako jednostki introwertywne. 
Wszyscy badani z tej grupy działali w harcerstwie (jednym z dwóch nurtów tej organiza-
cji). Trudne do zaakceptowania było dla nich czyjeś niepodporządkowanie się regułom 
czy interesowi grupy. Osoby te stosunkowo często w swoich narracjach skupiały się 
na zadaniach. O wiele mniej uwagi poświęcały wspomnieniom emocji towarzyszącym 
różnym wydarzeniom z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości.

Wpływ okresu edukacyjnego na późniejszy kierunek i przebieg kariery zawodowej 
nie jest częstym elementem narracji osób badanych z tej grupy. Zapytani o ten element 
postrzegania własnej biografii komentowali, np. że „każdy musi w życiu coś wybrać, 
gdzieś pracować”, że „chyba dobrze wybrałam skoro mogę mówić o zawodowym sukcesie, 
gdybym działała na przykład na własną rękę w swojej firmie miałabym mniejszą sta-
bilność” lub że „mam fajną pracę dzięki temu, że nauczyłam się kiedyś współpracować 
z innymi”.

Menedżerowie asertywnie rezygnujący w własnego poczucia podmiotowości

W wypowiedziach osób z tej grupy dość często pojawiają się odniesienia do odczuwanej 
konieczności decydowania przez każdego człowieka o własnym funkcjonowaniu. Już 
w szkole podstawowej osoby te, według swoich relacji, podejmowały decyzje, doko-
nywały wyborów, kierując się potrzebą osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Uważają 
siebie z okresu edukacyjnego za indywidualistów, świadomie kształtujących swoje po-
stępowanie. Niektórzy, oczywiście, wspominali błędy popełniane szczególnie w okresie 
dzieciństwa i dorastania, ale ich przyczyn upatrywali z reguły w czynnikach zewnętrz-
nych lub w działaniu innych osób.

Ja tak teraz myślę, że zawsze wiedziałem, czego chcę. Nie zawsze to, wiadomo, było idealne, 
ale teraz z perspektywy oceniam, że to, że ważna była realizacja siebie, swoich pasji, poskutkowało 
tym, co teraz robię i jaki sukces odniosłem. (M. 3)
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W grupach rówieśniczych przyjmowali dość często role liderskie. Kierowanie grupą 
(zarówno formalną, jak i nieformalną) wpływało na silne poczucie satysfakcji z przyna-
leżności do tej grupy. Osoby te odwołują się do emocji związanych z byciem liderem. 
Sytuacje zostania pominiętym w ważnych awansach, wyborach czy nominacjach, a na-
wet sama perspektywa lub wyobrażenie takiej sytuacji wywoływały gniew. Niezgoda 
na taki stan rzeczy wiązała się z podejmowaniem działań, np. poprzez zmianę grupy 
czy klasy. W jednym przypadku brak awansu na zastępowego wywołał nawet decyzję 
o rezygnacji z działalności harcerskiej.

Bycie przewodniczącym i to że mnie pytali o zdanie. Nie tylko rówieśnicy, ale i nauczyciele było 
dla mnie ważne. Myślę, że bez tego miałbym mniej motywacji do nauki. Uważam, że gdybym nie 
był np. w samorządzie klasowym czy kapitanem, to uważam, że bym to przeżywał. Teraz też nie 
lubię, jak coś ważnego dzieje się poza mną. (M. 1)

Badani, opisując swoje relacje interpersonalne zarówno z rówieśnikami, jak i osoba-
mi dorosłymi, podkreślali własną potrzebę samostanowienia i kontrolowania sytuacji. 
Decyzje, czasami dotyczące także innych osób, musiały być zgodne z ich opinią czy 
oczekiwaniami. Niejednokrotnie wspominają sytuacje, kiedy musieli przekonywać 
innych do swoich racji. Byli w tym bardzo konsekwentni. Czasami dotyczyło to decyzji 
podejmowanych przez osoby dorosłe (np. stopnie wystawiane przez nauczycieli). Tym 
sytuacjom i ich rezultatom badani poświęcali w swoich wypowiedziach stosunkowo 
dużo uwagi. 

Pamiętam, że doceniałam, jeśli któreś z dzieci umiało dopomnieć się o swoje, np. w szkole wobec 
nauczycieli. Ja chciałam zawsze taka być i myślę, że już w szkole średniej to osiągnęłam. Warto 
mieć swoje zdanie i umieć go obronić. Ale proszę nie myśleć, że za wszelką cenę. Nie, oczywiście 
w granicach kultury i szacunku. (M. 14)

Powyższa wypowiedź świadczy o tym, że zarówno podejmowane w różnych obszarach 
działania, jak i kontakty interpersonalne osób z tej grupy ukierunkowane były przede 
wszystkim na przekonanie innych do własnych opinii czy sposobów postępowania. 

Osoby te w dzieciństwie i wczesnej młodości uprawiały sporty, które pozwalały 
im na realizację albo własnych, indywidualnych celów, albo potrzeby bycia liderem. 
W wypowiedziach wspominają zdobyte medale, osiągnięte najlepsze wyniki, uzyskane 
tytuły czy swój ważny wkład w sukces drużyny.

Badani zakwalifikowani do omawianej grupy menedżerów stosunkowo często za-
uważają wpływ swojej aktywności podejmowanej w okresie dzieciństwa i wczesnej 
młodości na późniejszy kierunek i przebieg kariery zawodowej. Sposób postrzegania 
tego wpływu jednoznacznie obrazuje poniższy cytat:

To, co robię, to, że niektórzy, nawet moi znajomi, jakkolwiek głupio to zabrzmi, ale tak to 
widzę, zazdroszczą mi mojego sukcesu w pracy, to wszystko zawdzięczam sobie, swoim wyborom 
i decyzjom. Oczywiście były osoby, w tamtym czasie ważne dla mnie, o tym już mówiliśmy, ale 
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to sam człowiek musi wiedzieć, czego chce i musi do tego dążyć. Konsekwentnie, w cywilizowany 
sposób, asertywnie dbać o swoje. I tego powinna uczyć szkoła, a nie kolejnych fragmentów ency-
klopedii. (M. 15)

Menedżerowie sfrustrowani rezygnacją z własnej podmiotowości

Charakterystyczna dla wypowiedzi badanych z tej grupy menedżerów jest świadomość 
wysokiego poziomu własnych umiejętności, zdolności i możliwości w okresie dzieciń-
stwa i wczesnej młodości. Poczucie własnego potencjału nie spotykało jednak właści-
wego, w przeżyciach badanych, odbioru wśród rówieśników lub osób dorosłych.

Muszę przyznać, jak już tak szczerze rozmawiamy, że wkurzało mnie to, że szkoła generalnie 
ogranicza potencjał dzieci. Mój też ograniczała. Jak ktoś był poniżej wymogów, to go traktowano 
indywidualnie, ale jak trochę wystawał ponad, to nic. Ja zresztą zawsze trafiałem do nie takich 
klas. Ciągnęły mnie w dół. (M. 10)

Niepowodzenia, bycie niedocenionym lub niezauważonym wywoływało u bada-
nych, szczególnie w okresie szkoły średniej, uczucie silnego dyskomfortu i powodo-
wało narastające frustracje. Badani podkreślają silny wpływ osób dorosłych na własne 
funkcjonowanie w okresie edukacyjnym. Rodzice lub znaczący nauczyciele wpływali, 
w przekonaniu respondentów, na ich wybory i podejmowane decyzje. Dorośli nie-
jednokrotnie stawiali im wysokie wymagania osiągnięcia odległych celów, określając 
przyszłe, odroczone w czasie korzyści wynikające z realizacji tych celów.

Moi rodzice, kiedyś myślałam, że tak robią wszyscy, powtarzali, że muszę pracować więcej niż 
inni i że kiedyś podziękuję im za to. Decydowali też w ostateczności np. o moim wyborze szkoły. 
(M. 11)

Badani mają poczucie, że byli ważnymi członkami grup rówieśniczych (zarówno 
formalnych, jak i nieformalnych), jednakże z różnych powodów nie podejmowali zadań 
liderskich. Tłumaczą to często brakiem nacisku innych na to, żeby taką rolę przyjęli, 
lub własnym przekonaniem, że ich „szefowanie i tak nic nie zmieni”.

W wypowiedziach pojawia się przekonanie o stawianiu wysokich wymagań innych 
wobec badanych, ale także samych badanych wobec siebie i innych osób. Wyobrażone 
oczekiwania nie zawsze pokrywały się z rzeczywistością. To wywoływało rosnące 
niezadowolenie przeradzające się we frustrację. W odniesieniu do poczucia wpływu 
własnego funkcjonowania w okresie szkolnym na kierunek i przebieg kariery zawodo-
wej osoby z tej grupy menedżerów wypowiadały się z daleko posuniętą ostrożnością. 
Jedna z osób poprosiła nawet o niezachęcanie jej do dokonywania „rozrachunków 
swojej ścieżki zawodowej”. Oczywiście to nie zmienia faktu, że osoby te zauważają 
pewne zalety wynikające z rodzaju wykonywanej pracy. Jednak znacznie częściej niż 
inni odwoływały się one w swoich wypowiedziach do kosztów, rozczarowań i frustracji 
związanych z aktywnością w okresie edukacji, a następnie pracy zawodowej.
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Pomimo wielu różnic w przeżyciach doświadczeń okresu edukacyjnego badanych 
menedżerów zauważyć należy, że istotna, już w tamtym czasie, dla nich wszystkich 
była świadomość potrzeby rozwijania własnych umiejętności poprzez aktywność po-
zalekcyjną i pozaszkolną. Ogromne znaczenie (nieidące w parze z odpowiednimi 
działaniami szkoły) miało dla obecnych menedżerów stymulowanie prawidłowego 
funkcjonowania młodych ludzi w relacjach interpersonalnych (np. praca z emocjami, 
prawidłowa komunikacja, umiejętność przekazywania i odbioru informacji zwrotnych). 
Podkreślona została potrzeba większej różnorodności form zorganizowanej i niezorga-
nizowanej aktywności pozaszkolnej i pozalekcyjnej. Taka działalność rozwija i wspiera 
potencjał zadaniowy i emocjonalny dzieci i młodzieży. Sport, harcerstwo, dodatkowa 
nauka języków obcych, wyjazdy zagraniczne, działalność społeczna czy podejmowanie 
pierwszych zajęć zarobkowych w szkole średniej to tylko niektóre z obszarów, w których 
badani upatrywali możliwość „zdobycia swoistego kapitału”, który w różny sposób 
został spożytkowany w ich późniejszej pracy zawodowej. 

Podsumowanie

Subiektywne przeżywanie własnej biografii, analiza jej przebiegu, czy określonych jej 
etapów jest bardzo istotnym czynnikiem niezbędnym w procesie samostanowienia 
i samodoskonalenia. Są to bardzo ważne elementy procesu kreowania własnej kariery 
zawodowej. Badani menedżerowie korporacji międzynarodowych niejednokrotnie po 
raz pierwszy znaleźli czas i sposobność do zastanowienia się nad przebiegiem własnej 
kariery zawodowej w kontekście całożyciowym. Postrzeganie działalności zawodowej 
w tak szerokiej perspektywie jest, w przekonaniu badanych, niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania człowieka w organizacjach opartych na wiedzy, gdzie całożyciowe 
uczenie się jest procesem powszechnym. Wnioski z przeprowadzonych badań znalazły 
ugruntowanie jedynie w przytaczanych danych w odniesieniu do konkretnej grupy 
badanych osób (Rubacha 2008), jednakże pojawiły się pewne prawidłowości, które 
mogą stanowić przyczynek do podjęcia dyskusji zarówno w gronie teoretyków, jak 
i praktyków zajmujących się działalnością dzieci i młodzieży w okresie szkolnym. Mam 
także przekonanie, że wyniki badań, pomimo że odnoszą się do dość wąskiej grupy 
badanych w konkretnym kontekście czasowym i kulturowym, ujawniają potrzebę (być 
może także z użyciem bardziej standaryzowanych metod o charakterze ilościowym) 
dalszej eksploracji poruszanych zagadnień.
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DOŚWIADCZENIA SZKOLNE I POZASZKOLNE  
W NARRACJACH MENEDŻERÓW KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie indywidualnych znaczeń, jakie menedżerowie 
międzynarodowych korporacji nadają własnym doświadczeniom szkolnym i pozaszkolnym w procesie 
kreowania swoich karier zawodowych. W pierwszej części autor przedstawia wybrane uwarunkowania 
rozwoju indywidualnych karier zawodowych we współczesnych organizacjach opartych na wiedzy. 
Jednym z istotnych warunków rozwoju satysfakcjonującej kariery zawodowej jest zbudowanie, 
opartych na partnerstwie, podmiotowych relacji w środowisku pracy zawodowej. W dalszej części 
zostały opisane założenia metodologiczne projektu badań jakościowych przeprowadzonych w grupie 
menedżerów korporacji międzynarodowych. Punktem wyjścia dokonanej analizy wypowiedzi ba-
danych jest ich podział na wyszczególnione w projekcie badawczym kategorie. Kryterium podziału 
menedżerów stanowią różnice w indywidualnym odczuwaniu relacji podmiotowych w pracy zawo-
dowej. Analizie poddane zostały sposoby postrzegania przez badanych swoich własnych doświadczeń 
szkolnych i pozaszkolnych przede wszystkim w kontekście kreowania się indywidualnych gotowości 
do tworzenia relacji podmiotowych w późniejszej pracy zawodowej. Najistotniejsze okazały się 
jednak różnice w znaczeniach, jakie tym doświadczeniom przypisują menedżerowie reprezentujący 
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poszczególne kategorie oraz różnie postrzegany wpływ tych doświadczeń na przebieg indywidualnej 
kariery zawodowej i jej obecny kształt.
słowa kluczowe: kariera zawodowa, menedżer, korporacja międzynarodowa, praca zawodowa, 

podmiotowość, doświadczenia szkolne i pozaszkolne.

SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL ExPERIENCES  
IN THE NARRATIVES OF MANAGERS OF INTERNATIONAL CORPORATIONS 

summary: The aim of the article is to present the individual meanings that managers of international 
corporations give to their own school and out-of-school experiences in the process of creating their 
professional careers. In the first part the author presents some chosen conditions for the development 
of individual professional careers in modern knowledge-based organizations. One of the important 
conditions for developing one’s professional career is creating, based on partnership, subjective 
relationships between the employee and the organization. The methodological assumptions of the 
qualitative research project in a group of managers of international corporations have been described 
in the next part of the text. The starting point for the analysis of the respondents’ narratives is their 
division into three, specified in the research project, categories. The division criterions are the differ-
ences in the individual feeling of the subjectivity at professional work. The author has also analyzed 
the ways in which the managers perceive their own school and out-of-school experiences in the 
context of creating individual readiness to form subjective professional relationships. The differences 
in meanings which are assigned to their own experiences by the managers belonging to particular 
categories seem to be of great importance. As well as the differences in perception of the influence of 
such experiences on the process of creating individual careers and their current forms.
keywords: professional career, manager, international corporation, professional work, subjectivity, 

school and out-of-school experiences.
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IN CONTEMPORARY MULTICULTURAL COMMUNITIES

One of the basic presumptions to be found in European policy and research literature 
on adult education is that it can contribute significantly to the quality of life, well-being, 
social development, economic competitiveness, active citizenship and empowerment 
of adults (see, for example, Desjardins and Rubenson 2013; Jarvis and Griffin 2003). 
The field of adult education is very wide and diverse and includes a variety of topics 
and contexts (Lattke and Jütte 2014; Veloso and Guimarães 2015). Two of the contexts 
important for adult education will be addressed in this contribution, namely the com-
munity and citizenship. 

Communities that are not only co-designed by local authorities, initiatives and 
citizen movements but also understood as public spaces are one of the most important 
places for developing solidarity and strengthening civil society, in contrast to the grow-
ing individualism of late modern societies. In this sense, adults can (and are willing to) 
contribute significantly to the development of their communities if public spaces are 
designed to foster democratic ways of living and learning together (Evans et al. 2016). 
However, today’s communities are not homogeneous places associated with stability, 
geographical and cultural boundaries. Rather, they are characterised by their diversity, 
plurality and cultural differences (Lucio-Villegas and Fragoso 2015; Wildemeersch and 
Kurantowicz 2011). To put it another way, modern societies and communities are either 
multicultural or are in the process of becoming so. Multiculturalism is understood to 
be an empirical fact that is related to the migration process and the ethnic heterogene-
ity within a given territory, and can also be understood as a movement for changing 
hierarchical relations between majority and minority groups (see, for example, Mikulec 
2015). Today’s communities, seen as heterogeneous spaces, are therefore multicultural 
in nature and characterised by difference and plurality, and can be understood as hybrid 
communities “of those who have nothing in common” as opposed to communities 
attempting to “(re-)establish strong identification and bonding” (Wildemeersch and 
Kurantowicz 2011, p. 130). 
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Regarding this view on community, citizenship is not understood as a tool for the 
inclusion and accommodation of citizens, immigrants or refugees into the mainstream 
values and norms of our societies (Wildemeersch 2014a); Europe’s experience of mul-
ticulturalism has been characterized by exclusion (Kymlicka 2007) and is best summa-
rised by Žižek (2008): It is about our community; you will love it or otherwise get out of 
it. This approach to citizenship can be represented by the phrase “citizenship as status” 
and is associated with the rights and duties that are inherent to membership of a par-
ticular community (Wildemeersch and Vandenabeele 2010). In contrast, citizenship 
in democratic communities means active engagement in collective debates, campaigns 
and decision-making processes in which democratic practices can be experienced in 
the context of the public sphere as learning opportunities. In this sense, citizenship is 
understood as “citizenship as practice” and is associated with active participation in 
communities (Wildemeersch 2014a; Wildemeersch and Vandenabeele 2010). 

  Notwithstanding the above, the following research question is posed: What are 
the possibilities for democratic adult education, i.e. democratic citizenship under-
stood as “citizenship as practice”, in contemporary multicultural communities that 
are characterised by pluralism and difference? In this regard, priority will be given to 
the political dimension of education and learning and to the concept of democracy, 
which is inevitably linked to the open space of debate, plurality of opinion, disagree-
ment, struggle and “conflict” because plurality, difference and antagonisms represent 
the raison d’être for democratic practices (Biesta 2014; Koczanowicz 2013). Beginning 
with Habermas’s notion of deliberative democracy and the public sphere, attention 
will then focus on a critique of his model of democracy, developed by Chantal Mouffe 
and Jacques Rancière, which demonstrates how Habermas’s notion of democracy fails 
to adequately address the issues relating to power and difference that are crucial in 
today’s multicultural communities. Drawing on Mouffe’s and Rancière’s notion of “the 
political” and “politics”, the argument put forward in this paper will be that democratic 
citizenship is perceived to be a democratic practice in which all potentially affected 
members of a community can actively participate and speak as equal members, while 
respecting values of solidarity, equality and liberty of all. To conclude, some remarks 
will be made on adult education and how this relates to democratic citizenship in 
a multicultural world. 

From a consensus-based to an antagonistic dialogical model  
of deliberative democracy 

The work of Jürgen Habermas (1996), who advocates democracy as a space for delib-
eration, dialogue and the public use of reason for free and equal citizens, represents 
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a good starting point for a discussion about democracy and public sphere theory. 
The public sphere is a key concept of democracy that provides a normative basis for 
rational-critical deliberation and a space for generating public opinion that is aimed 
at achieving a common understanding or consensus on all important societal issues. 
Although consensus is rarely reached, as Habermas (1996) himself admits, he is also 
convinced that it is in principle always possible to achieve this in every act of human 
communication and that this “is also preserved for communication among strangers” 
(p. 366). In civil society, the public sphere is where people (members of the political 
community) discuss matters of mutual concern and learn about the perspectives of 
others; it is therefore an arena in which a collective will is produced (through pub-
licly exchanged arguments) and political decisions are justified accordingly (see also 
Fleming 2002; Fraser 2007; Karppinen et al. 2008; Koczanowicz 2013). As Habermas 
(1996) puts it: 

The public sphere can best be described as a network for communicating information and 
points of view (i.e., opinions expressing affirmative or negative attitudes); the streams of com-
munication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into 
bundles of topically specified public opinions (p. 360). 

Composed of “spontaneously emergent associations, organizations and movements”, 
civil society is also seen as a space where the power of the state and the economy can 
be reduced, and it “comprises a network of associations that institutionalize problem 
solving discourses on questions of general interest inside the framework of organized 
public spheres” (Habermas 1996, p. 367). These associations form a basis for the general 
public, which comprises citizens “who want to have an influence on institutionalised 
opinion and will-formation” (p. 367), whereas liberal freedoms of press, radio, and 
television are intended to preserve “openness for competing opinions and a repre-
sentative diversity of voices” (Habermas 1996, p. 368). Only an “energetic civil society” 
(Habermas 1996, p. 369) can protect the communicative structures of the public sphere 
from its deformations and exercise direct influence on the political system. With regard 
to Habermas’s “two-track” political structure, civil society is located in the informal 
political sphere, whereas members of the political community take decisions, pass laws 
and implement policies through institutional arenas in the formal political sphere. The 
political system therefore functions well if civil society and public opinion influence 
decision-making institutions policies and laws (Finlayson 2005). 

Many adult educators have been involved in identifying spaces where critical learn-
ing can take place in civil society in accordance with the “critical” or “radical” traditions 
of adult education; this is because they regard a civil society that is free from domination 
by the state or the economy as being a prime location for learning (see Fleming 2002, 
pp. 2-3) and envisage adult education as an engine of social change that can significantly 
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contribute to preserving democracy and emancipation by adults learning the principles 
of democratic reason, active citizenship and communicative action, leading to “counter-
-hegemonic” practices (see, for example, Brookfield 2010; Fleming and Murphy 2010; 
Welton 2001). However, critical learning in civil society and “counter-hegemonic” 
practices can be easily adopted also by the right-wing extremist movements. To become 
“radicalised” today mainly means to practice Islamist “extremism” and violence: ISIS 
is also a form of public pedagogy connected with civil society that seeks to educate 
Muslims who experience oppression about the causes of their suffering and finding the 
solutions to it (Low 2016). The main question is therefore, how to establish the public 
sphere as a space for practising democracy and not violent extremism.

Habermas’s model of deliberative democracy and the public sphere have also been 
heavily criticised for reproducing the idea of a rather homogenous (Westphalian) 
nation-state, simplifying social unity and rational consensus and failing to adequately 
address pluralism and power (see Fraser 2007; Karppinen et al. 2008). Challenging 
the Westphalian nation-state framework, Fraser (2007) points out the blind spots in 
Habermas’s public sphere theory. In terms of where the public coincides with a national 
citizenry and territory, she demonstrates the following:

The equation of citizenship, nationality and territorial residence is belied by such phenom-
ena as migrations, diasporas, dual and triple citizenship arrangements, indigenous community 
membership and patterns of multiple residency. Every state now has non-citizens on its territory; 
most are multicultural and/or multinational; and every nationality is territorially dispersed. 
Equally confounding, however, is the fact that public spheres today are not coextensive with 
political membership (p. 16). 

As Fraser (2007) argues, today’s public spheres are instead post- or trans-national 
in nature and not tied to national citizenry; they represent a collection of diversified 
interlocutors that can become fellow members through their “co-imbrication in a com-
mon set of structures and/or institutions that affect their lives” (p. 22) and not shared 
citizenship. Public opinion is legitimate only if all the “potentially affected” members 
of a community can participate as “peers, regardless of political citizenship” (Fraser 
2007, p. 22). 

Taking this view as a starting point, Chantal Mouffe (2005) and Jacques Rancière 
(1999) demonstrate how Habermas’s model of deliberative democracy fails to ad-
equately address the issues of power and difference that are vital for democratic mul-
ticultural communities. Their critiques will be addressed below: Mouffe’s concept of 
“the political” and Rancière’s notion of “disagreement”. 
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Politics and “the political” 

There is a distinction between the social and political and between “politics” and “the 
political”. Politics is a set of practices and institutions through which social order is cre-
ated, based on a consensus among the different actors involved in the decision-making 
process. The political, however, refers to the antagonistic and conflictual nature of our 
social and political life – Mouffe (2005) shows that, by negating the political, the con-
sensual form of liberal democracy cannot grasp the pluralistic and conflictual nature 
of our social world. In contrast to Habermas, she envisages the creation of a “vibrant 
‘agonistic’ public sphere of contestation where different hegemonic political projects 
can be confronted” (Mouffe 2005, p. 3). Starting from pluralism, which is understood 
as the recognition of an ineradicable conflict, and seeing conflicts as a legitimate force 
in democratic communities, she emphasises that “some kind of common bond must 
exist between the parties in conflict” (Mouffe 2005, p. 20) in order not to destroy 
political associations. Antagonisms, in which two sides, “we” and “they”, are enemies 
without any common ground, must transform into a relationship of “agonism”, which 
recognises the legitimacy of their opponents’ perspectives. Opponents are understood 
as “adversaries” – not enemies – and, while in conflict, “they see themselves as belonging 
to the same political association, as sharing a common symbolic space within which 
the conflict takes place” (Mouffe 2005, p. 20). However, the main task of democracy 
is to change antagonism into agonism because agonisms and differences are integral 
to democracy. On the one hand, democracy actually requires a “clash of legitimate 
democratic political positions” (p. 30) but, on the other, it cannot involve unrestricted 
pluralism. As Mouffe explains: 

The pluralism that I advocate requires discriminating between demands which are to be 
accepted as part of the agonistic debate and those which are to be excluded. A democratic 
society cannot treat those who put its basic institutions into question as legitimate adversaries. 
The agonistic approach does not pretend to encompass all differences […]. But exclusions are 
envisaged in political and not moral terms (p. 120). 

The main point of (agonistic) democracy, which is understood as “conflictual con-
sensus”, is therefore to provide a common symbolic space where agonistic debate can 
take place between adversaries who respect the “ethico-political values of liberty and 
equality for all” but disagree on their meaning, interpretation and implementation 
(Mouffe 2005, p. 121). There is no one truth and there is also no special community 
in possession of it. In an agonistic democracy, we are faced not only with a plurality 
of truths that are always in conflict, but also with a democratic order that is not set in 
stone, but can be challenged as a democratic settlement may be also incomplete (see 
Biesta 2014, pp. 3-4). However, by arguing in favour of limited pluralism in democratic 
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societies, Mouffe’s (2005) position on multiculturalism is also clear: a distinction needs 
to be made between a set of demands (cultural norms and customs) that should be rec-
ognised and granted and those that can lead to the destruction of democratic societies. 
As she emphasises, democratic societies and communities demand the allegiance of 
their members to the shared set of ethico-political principles embedded in the consti-
tution or legal framework and cannot allow the “coexistence of conflicting principles 
of legitimacy in its midst” (p. 122). 

Applying Mouffe’s notion of agonistic democracy to the field of adult education, we 
can see that democracy is not primarily characterised as a space of consensus, but as 
a space for disagreement. Moreover, citizenship in democratic communities means ac-
tive engagement in collective debates which are characterised by a pluralism of conflict 
and difference, actions and decision-making process, where democratic practices can be 
experienced in the context of the public sphere as learning opportunities. Citizenship is 
not understood as a “status” which corresponds to the rights and duties associated with 
(rational) community membership, where citizens, refugees or asylum seekers must first 
adapt to the existing socio-political order in order to participate, and where “strangers” 
must assimilate and eradicate their differences in order to fit into their communities. 
On the contrary, it is understood as a democratic “practice” or “experiment” in which 
all potentially affected members of a community can actively participate, speak and 
communicate in an open space, in a community that “preserves openness”, and where 
they can experience democratic participation while respecting equality and liberty 
for all (Biesta 2014; Vandenabeele et al. 2011; Wildemeersch 2014a; Wildemeersch 
and Vandenabeele 2010). In multicultural communities, we should therefore engage 
in debates with “strangers”, recognise them as equal partners in dialogue even though 
we cannot understand them and “learn to deal with the strangeness and otherness of 
our partners in dialogue” (Wildemeersch 2014a, p. 26). 

Disagreement: “the police” and politics 

In contrast to Habermas’s notion of dialogue and deliberative democracy, Rancière 
(1999) argues that misunderstandings and disagreements are fundamental principles 
of democracy and democratic societies. In opposition to Habermas’s “ideal speech 
situation”, Rancière instead creates a kind of “non-ideal” speech situation. In his view, 
disagreement is best represented in the following way: 

One of the interlocutors at once understands and does not understand what the other is 
saying. Disagreement is not the conflict between one who says white and another who says 
black. It is the conflict between one who says white and another who also says white but does 
not understand the same thing by it […] (p. x). 
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Disagreement is a power-based misunderstanding between the poor and rich, 
who struggle for a more equal distribution, but which “cannot take place at the same 
table” as there is no place for the poor at the table and their political position is not 
recognised and accepted (Doerr 2013). It also represents a misunderstanding between 
workers and the bourgeoisie because the workers’ vocation is to work and that of the 
bourgeoisie is to think. In contrast to seeking a solution by way of rational consen-
sus, Rancière (1999) suggests that a positive understanding of disagreement requires 
a politics of interruption and “the return of politics” (p. 92). He therefore distinguishes 
between two systems of logic: “the police” (or social) order, being associated with the 
organisation of powers and the system for legitimizing and distributing places and roles, 
that can never be fully equal (although it is all-inclusive as everyone has a particular 
place and position in it), and “politics”, representing the interruption of police order; 
politics being part of those “who have no part”, being able to shift the “body from the 
place assigned to it” and make “visible what had no business being seen” (Rancière 
1999, p. 30). For example, politics was an activity carried out by 19th century workers 
who, instead of sleeping, spent their nights attempting to enter a world that was not 
supposed to be theirs: a world of writing, thinking, composing and philosophising. By 
educating themselves in this way, Rancière (2012) says that the workers were able to 
free themselves from the “very exercise of everyday work or by winning from nightly 
rest” the time to think and discuss (p. ix). If the working-class did not want to be ex-
cluded from the public sphere, or “included as excluded” (Rancière 1999, p. 119) as 
was the case with the women, children and slaves in Athens, they needed to find a way 
to create work, i.e. by making the invisible visible and by taking time to discuss and 
use the language used by the “other”, i.e. the bourgeoisie. In this way they “asserted 
themselves as inhabitants with full rights of a common world” (Rancière 2012, p. ix) 
and proved their equality. 

Politics therefore occurs when police logic meets with the process of equality and 
is defined as follows by Rancière (1999, p. 30): “the open set of practices driven by the 
assumption of equality between any and every speaking being and by the concern to 
test this equality”. Politics conceived in this way has nothing to do with Habermas’s 
notion of democracy or a promised “real” democracy of the future, but it is always 
already here, embedded in the everyday practice of a unique meeting between equality 
and inequality. Democracy is “politics’ mode of subjectification” (Rancière 1999, p. 99): 
it represents not only a disruption or interruption of the existing police (social) order 
with reference to equality for all, but also a reconfiguration of this order, in which new 
ways of acting and new identities occur (Biesta 2014, p. 5). Subjectification arises when 
dominated groups invent themselves as political subjects – with a specific identity that 
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did not exist before – that is equal to the dominant and able to alter power relations 
through action (Biesta 2010; Doerr 2013). 

Applying Rancière’s notion of politics and democracy to adult education, we can 
see that democracy is not linked to any specific social order or way of life, but to the 
moments in which one may interrupt and reconfigure the existing social order to 
achieve equality for all. In this sense a plurality of voices must “come into existence”. 
Therefore, civic learning, conceptualised as “political subjectification”, is associated 
with an “experiment” of democracy and understood as a process of transformation. It 
is through participation in democratic practices that citizenship and democratic agency 
can be strengthened. In other words, the main challenge faced by civic learning lies in 
strengthening civic action in the public sphere. Since no special knowledge is required 
to participate, contribute, join an enterprise, be treated as an equal and question what 
is taken for granted, everyone can join this experiment of democracy (Biesta 2014; 
Biesta and Cowell 2016; Wildemeersch 2014b). 

Concluding remarks 

In light of the recent terrorist attacks and refugee crisis in Europe, Žižek (2015a; 2015b) 
emphasised that what Europe needs today is a “solidarity of struggles” and not a “dia-
logue of cultures”. In the context of this consensual democratic “dialogue of cultures”, 
he says that refugees are excluded from public debate and the media and do not have 
a space to speak in the public sphere. Moreover, someone is always speaking on their 
behalf. To illustrate his point, emphasising the need for “struggle” and referring to 
a film about Malcolm X, Žižek (2015a) makes the following point: 

After Malcolm X gives a talk at a college, a white student girl approaches him and asks him 
what she can do to help the black struggle. He answers: ‘Nothing’. The point of this answer is 
not that whites should just do nothing. Instead, they should first accept that black liberation 
should be the work of the blacks themselves, not something bestowed on them as a gift by the 
good white liberals. Only on the basis of this acceptance can they do something to help blacks 
(“Where does the,” p. 4).

This is a good example for the arguments put forward in this paper about democratic 
practices and also opens new perspectives on the roles to be taken by adult educators in 
a multicultural world characterised by pluralism, difference and many truths, as they 
(and learners) should connect with what is happening in the public sphere (Veloso 
and Guimarães 2015). 

We began our investigation of the field of adult education by exploring its com-
munity and citizenship context. Regarding community, we emphasised that adults can 
contribute to the development of their communities and that communities designed as 
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public spaces can strengthen civil society and foster democratic ways of living and learn-
ing together. However, today’s communities are not homogeneous places, but are instead 
either multicultural or in the process of becoming so. In line with this understanding of 
community, also referred to as a “community of those who have nothing in common”, 
we then addressed the question of democratic citizenship. In contrast to understand-
ing citizenship as a “status” which serves not only as a tool for citizens or refugees to 
include and adopt the mainstream values of western rational communities, but also as 
a norm (of what it means to be a citizen) that excludes everyone from the community 
falling to meet this norm, we explored the notion of “citizenship as practice”, which is 
associated with active participation in communities where democratic practices can 
be experienced as learning opportunities. Here, special attention was devoted to the 
notion of democracy and democratic practices. First, we explored Habermas’s notion 
of democracy and the public sphere as a space for deliberation, dialogue and the public 
use of reason by free and equal citizens, and drew attention to Habermas’s endeavours 
in developing the public sphere and civil society as a prime location for learning the 
principles of democratic reason, active citizenship and communicative action. However, 
as critics have already noted, Habermas’s notion of deliberative democracy is based 
on the assumptions of a rather homogeneous nation-state, social unity and rational 
consensus, whereas the social reality is closer to the conflictual situation of diversity 
and pluralism, and that is why he did not adequately address pluralism and power. In 
contrast to the “ideal speech situation” and reaching rational consensus in the public 
sphere, we showed, by appealing to Mouffe’s and Rancière’s notion of political/politics, 
that democracy and democratic practices are all about plurality of opinions/truths, 
disagreements and conflicts. While Mouffe sees democracy as a form of “conflictual 
consensus” which ensures a symbolic space in which an agonistic debate between all 
(potential) members of a community can take place, while respecting democratic values 
of liberty and equality, but disagreeing about their meaning (as democratic order is not 
a given or set in stone, but can be challenged and changed), Rancière sees democracy 
not as a specific social order or way of life, but as (democratic) moments which can 
interrupt and reconfigure the existing social order to create equality of all, meaning 
the formulation of new ways of acting and new identities. 

Therefore, by exploring the community and citizenship context of adult education, 
by recognising that adults can contribute to democratic methods of learning and living 
together in their (multicultural) communities, and by identifying the public sphere as 
a space in which democratic relationships can be established and democratic practices 
such as learning opportunities experienced, we can make the following concluding 
remarks about democratic adult education in a multicultural world. Democratic citi-
zenship should be understood as a democratic practice, meaning that all potentially 
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affected members of one community (citizens, immigrants, refugees, etc.) can actively 
participate and speak in a community as equals while respecting the values of solidarity, 
equality and liberty for all. “Others” should be recognised as equal partners in dialogue 
“across differences” and should be able to speak with their own voice in a public (ago-
nistic) space and in communities that are open in character and enable a plurality of 
voices to be realised. It is here where their “struggle” for agonistic democracy and social 
issues of public concern and our learning about their otherness could begin, although 
democratic methods of acting are not a guaranteed outcome of such endeavours. 

Finally, in this context, adult educators should encourage the emergence of public 
(agonistic) spaces and open communities, combatting the growing colonisation of the 
public sphere by private and market relationships, in which a plurality of voices can 
be achieved along with the development of new ideas, perspectives and solutions; not 
by acting as “enlightened intellectuals” providing the correct answers and solutions to 
immigrants and citizens as to how they should live together in contemporary demo-
cratic multicultural communities. This has been an often prescribed “recipe” for the 
emancipation of different marginalised or disadvantage groups which is to be found in 
critical or radical traditions of adult education arising from the thought of Habermas 
and/or Freire. On the contrary, the following notions should be considered: engaging 
with different members of a community in an agonistic debate, working with them in 
real-life community contexts and building on their personal reflections with equality 
for all taken into account. 

Mouffe and Rancière challenge the predominant view of adult education and the 
role of adult educators in the radical adult education tradition, associated with pre-
serving democracy and emancipatory learning, and “call” adult educators working in 
non-formal and informal learning community contexts to reconsider adult education’s 
emancipatory presumptions. Namely, according to Rancière, the role of adult educa-
tors should be in opening community public spaces and in motivating all community 
members for acting, as in this way democratic moments can occur and reconfigure the 
existing (undemocratic) social order. As for Mouffe, the role of adult educators should 
be in encouraging active participation in communities of all potentially affected com-
munity members, because citizenship is associated with democratic practices that can 
be experienced as learning opportunities. Adult educators should also ensure open 
public spaces of conversation in which an agonistic debate can take place under the 
democratic values of liberty and equality for all, as this can lead to democratic trans-
formation of communities and empowerment of its members. If adult educators can 
contribute to promoting communities that preserve openness, then citizens, immigrants 
and refugees will be able to participate, speak with their own voice as equals and learn 
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citizenship practices with the potential of creating new ways of acting, new identities, 
new knowledge and new ways of living together.
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ON DEMOCRATIC ADULT EDUCATION: NAVIGATING THE DIALOGUE BETWEEN  
CONSENSUS AND DISSENSUS IN CONTEMPORARY MULTICULTURAL COMMUNITIES

summary: In this article the author explores possibilities for democratic adult education understood 
as “citizenship as practice” in contemporary multicultural communities that are characterised by 
pluralism and difference. Priority is given to the political dimension of education and learning and 
to the concept of democracy, which is inevitably linked to the open space of debate, disagreement, 
struggle and “conflict” because these represent the raison d’être for democratic practices. Beginning 
with Habermas’s notion of deliberative democracy and the public sphere, the author demonstrate how 
this notion of democracy fails to adequately address the issues relating to power and difference that 
are crucial in today’s multicultural communities. By drawing on Mouffe’s and Rancière’s notion of “the 
political” and “politics” he rather argues that democratic citizenship is perceived to be a democratic 
practice in which all potentially affected members of a community can actively participate and speak 
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as equal members regardless of their (legal) status, and where democratic practices can be experienced 
as learning opportunities. In the conclusion, conceptualisation of adult education and how it relates 
to democratic citizenship in the contemporary multicultural world is presented.
keywords: adult education, citizenship, community, democracy, multiculturalism.

O DEMOKRATYCZNEJ EDUKACJI DOROSŁYCH: KIEROWANIE DIALOGIEM POMIĘDZY  
KONSENSUSEM A DYSKRYMINACJą WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIELOKULTUROWYCH

streszczenie: W niniejszym artykule autor rozpoznaje możliwości demokratycznej edukacji doro-
słych, rozumiejącej „obywatelstwo jako praktykę” we współczesnych społecznościach wielokulturo-
wych, które charakteryzuje pluralizm i różnica. Priorytetem jest polityczny wymiar edukacji, uczenie 
się oraz koncepcja edukacji. Jest to nierozłącznie związane z otwartą przestrzenią debaty, niezgody 
i „konfliktu”, co stanowi podstawę dla praktyki demokracji. Zaczynając od koncepcji Jürgena Haber-
masa, dotyczącej deliberatywnej demokracji i strefy publicznej, gdzie już sam autor ukazywał braki 
tej koncepcji, niewystarczająco odpowiadającej kwestiom związanym z władzą i różnicą, które są tak 
istotne dla współczesnych społeczności wielokulturowych. Habermas, odnosząc się do koncepcji 
Chantal Mouffe i Jacques’a Rancière’a na temat „polityczności” i „polityki”, argumentuje, że demo-
kratyczne obywatelstwo powinno być postrzegane jako demokratyczna praktyka, w której wszyscy 
potencjalni członkowie społeczności mogą w niej aktywnie uczestniczyć i mówić jako równi człon-
kowie niezależnie od ich statusu. Wówczas demokratyczna praktyka może być także doświadczana 
jako możliwość uczenia się. W konkluzji autor przedstawił koncepcję edukacji dorosłych i jej związek 
z demokratycznym obywatelstwem we współczesnych społecznościach wielokulturowych.
słowa kluczowe: edukacja dorosłych, obywatelstwo, społeczności, demokracja, wielokulturo-

wość. 





U N I W E R S Y T E T   Z I E L O N O G Ó R S K I 

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW  18 • ZIELONA GÓRA  2017

Katarzyna Narkiewicz*

GOŚCIE CZY NAJEŹDŹCY?  
EDUKACYJNE ASPEKTY DEBATY PUBLICZNEJ  

NA TEMAT PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW W POLSCE

Nagłe i masowe pojawienie się na ulicach europejskich miast przybyszów z ogarnię-
tego wojną Półwyspu Arabskiego i Afryki wywołało rozmaite reakcje mieszkańców 
Starego Kontynentu – od pełnego empatii zaproszenia do korzystania ze schronienia, 
po niekryjącą obaw i wrogości postawę nieakceptowania ich obecności. Przerażające 
doniesienia o wojnie i tragedii uchodźców przeplatane są w mediach informacjami 
o przestępstwach i potencjalnym zagrożeniu, jakie ich obecność stwarza dla ustalonego 
w Europie porządku. Głos w tej sprawie zabierają główni gracze polityczni, publicyści, 
naukowcy, duchowni, artyści i działacze społeczni. Kwestia imigrantów stała się elemen-
tem ustawicznie obecnym w życiu społecznym Polaków. Podjęte rozważania stanowią 
próbę odpowiedzi na pytanie o edukacyjny wymiar toczącej się debaty, a zatem jej 
znaczenie w procesie kształtowania się postaw Polaków wobec zjawiska uchodźców 
w Europie. 

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza, oprócz podstawowych rozstrzygnięć ter-
minologicznych, zawiera rozważania teoretyczne na temat znaczenia analizy dyskursu 
w rozumieniu rzeczywistości społecznej. W części drugiej, empirycznej, przedstawione 
zostały dane statystyczne dokumentujące postępującą zmianę postaw Polaków wobec 
uchodźców. Przytoczono tu również te wypowiedzi uczestników debaty publicznej, 
które mogły się do tej zmiany postaw w jakimś stopniu przyczynić. Należy bowiem 
zwrócić uwagę na to, że wypowiedzi te wybrzmiały w czasie, kiedy wyniki badań 
sondażowych CBOS oraz raporty IMM pokazały wspomnianą zmianę postaw. Część 
trzecia to próba oceny jakości debaty i jej wpływu na stosunek Polaków do kwestii 
przyjmowania uchodźców w naszym kraju. 

Debata a dyskurs. Rozważania teoretyczne

Szukając przyczyn postępującej radykalizacji Polaków wobec kwestii przyjmowania 
uchodźców, warto zastanowić się nad jakością debaty publicznej w tej sprawie. Brytyjski 
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antropolog i psycholog ewolucyjny Robin Dunbar twierdzi, że język, owo narzędzie 
debatowania, powstał „przynajmniej u ludzi współczesnych, aby ułatwić utrzymywanie 
więzi społecznych” (Dunbar 2016, s. 282). Wraz z rozwojem ludzkości doskonaliły 
się formy komunikowania, ewoluował język. Należy jednak pamiętać, że od czasów 
starożytnych do współczesności nie udało się wypracować powszechnie obowiązu-
jącego modelu dyskursu1 idealnego, a co za tym idzie, jednolitego paradygmatu jego 
oceny. „Dyskurs” rozumiemy jako: „użycie języka w jakiejś sytuacji społecznej […] 
różne rodzaje dyskursu są przedmiotem wiedzy społecznej i mogą przybierać wysoce 
skodyfikowane formy” (Kurcz 1987, s. 265). Formy te, w zależności od perspektywy 
teoretycznej, mogą być rozumiane bardzo różnie – począwszy od wysoce abstrakcyj-
nych „formacji dyskursywnych” Michela Foucaulta (1977, s. 43), poprzez tradycję „gier 
językowych” Ludwiga Wittgensteina (1972), aż po teorię działania komunikacyjnego 
Jürgena Habermasa (1999, s. 549). Zawsze jednak dyskurs jest rozumiany jako „działa-
nie językowe […] podejmowane przez aktorów społecznych w konkretnym otoczeniu, 
określonym przez reguły, normy i konwencje społeczne” (Wodak, Krzyżanowski 2011, 
s. 16). W swojej pracy poświęconej analizie dyskursu Nelson Phillips i Cynthia Hardy 
(2002, s. 2) mówią wręcz, że „bez dyskursu nie ma rzeczywistości społecznej, a bez 
zrozumienia dyskursu nie możemy zrozumieć naszej rzeczywistości”. Jerzy Szacki mówi 
o tym, że wobec wieloznaczności terminu „dyskurs” we współczesnej humanistyce, 
zajęcie się nim oznacza zazwyczaj: „skierowanie uwagi na pozajęzykowe konteksty mó-
wienia, w związku z czym analiza dyskursu była i jest ex definitione interdyscyplinarna: 
lingwistyka spotyka się w niej z psychologią, historią, socjologią, antropologią kultury, 
teorią ideologii itd.” (Szacki 2002, s. 905). Współcześnie podkreśla się, że „Analiza 
dyskursu nie jest jednolitym, zunifikowanym podejściem do badania języka-w-użyciu” 
(Rapley 2013, s. 25). W założeniach metodologicznych analizy dyskursu „uznaje się 
rolę odgrywaną przez »tekst« lub »dyskurs« w naszym życiu codziennym oraz sposób, 
w jaki dyskurs przyczynia się do konstruowania społecznych i organizacyjnych realiów” 
(Kunter 2012, s. 189). Przez „tekst” rozumie się dyskursywną „całość w zbiorze innych, 
współzależnych tekstów” (Kunter 2012, s. 190). Przykładowe formy tekstów to słowo 
pisane, wypowiedzi ustne, obrazy, symbole czy artefakty. Phillips i Hardy (2002, s. 5) 
podkreślają, że „analiza dyskursu zajmuje się tekstem, dyskursem oraz kontekstem”. 
Jedną z form dyskursu jest debata. Agnieszka Budzyńska-Daca podkreśla istotność 
funkcji społecznej debaty (2013, s. 34). Małgorzata Kita kładzie nacisk na to, że debata 
jest zorganizowaną interakcją, w której podstawową motywacją uczestników jest chęć 
wyrażenia swoich racji i pokonanie przeciwnika (2003, s. 174). Krzysztof Szymanek 
konstatuje, że debata to: 

1 Dyskurs traktujemy jako metapojęcie w stosunku do debaty (zob. Wasilewski 2014, s. 111).



105goście czy najeźdźcy? edukacyjne aspekty debaty publicznej na temat przyjęcia uchodźców w Polsce

dyskusja polemiczna, zwykle publiczna, toczona z mniej lub bardziej formalnie ujętymi prze-
pisami proceduralnymi gwarantującymi stronom możliwość wyczerpującego przedstawienia 
swoich stanowisk i argumentów, przeprowadzenia wzajemnej krytyki, jak i obrony własnych 
stanowisk (2001, s. 92). 

W odniesieniu do rodzaju debaty dyskutowanej w niniejszym artykule ważne jest 
również określenie „publiczna”. Słownik języka polskiego definiuje słowo „publiczny” 
jako: po pierwsze: „dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości”, po dru-
gie: „dostępny lub przeznaczony dla wszystkich”, po trzecie: „związany z jakimś urzę-
dem lub z jakąś instytucją nieprywatną”, po czwarte: „odbywający się przy świadkach, 
w sposób jawny” (Uniwersalny słownik języka polskiego 2003). Agnieszka Kampka 
zwraca uwagę na to, że mówiąc o debacie publicznej, mówimy o dwóch typach zjawisk: 
o konkretnych wydarzeniach w wymiarze jednostkowym (tj. debata jako dyskusja roz-
grywająca się w określonym miejscu i czasie) oraz o debacie publicznej jako procesie 
obejmującym, oprócz prezentacji argumentów werbalnych, wiele różnorodnych działań 
związanych z określonym tematem, takich jak: kampania reklamowa, marsz protesta-
cyjny, wystawa fotograficzna, oglądanie programów czy czytanie artykułów (Kampka 
2014, s. 18). Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęłam, za Agnieszką Kampką, taką 
właśnie szerszą definicję, według której „debata publiczna jest to proces publicznego 
wyrażania opinii przez różnych aktorów społecznych w budzących spory ważnych 
społecznie kwestiach” (Kampka 2014, s. 19). Posługując się terminami „debata” i „dys-
kurs”, przyjmuję, że debata – jako zbiór tekstów – jest jedną z form dyskursu, który, 
ze względu na swoją większą pojemność znaczeniową, pozostaje w stosunku do niej 
metapojęciem.

Kryzys migracyjny w Europie – Polacy wobec uchodźców.  
Odmienne stanowiska

Trwająca od 2011 roku „arabska wiosna”, a przede wszystkim wojna domowa w Syrii spo-
wodowały masową migrację mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy. Jest 
to największy od czasów II wojny światowej kryzys uchodźczy na Starym Kontynencie. 
Choć liczba migrantów rosła od kilku lat, za początek kryzysu uznaje się rok 2015 – 
według raportu mieszczącej się w Genewie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, 
w tym właśnie czasie do Europy przybyło prawie milion uchodźców i migrantów 
(IOM 2016). Według danych UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców) największą grupę stanowili uchodźcy z ogarniętej wojną domową 
Syrii (49%), kolejno Afgańczycy (21%) oraz Irakijczycy (8%). Tylko podczas dwóch 
pierwszych miesięcy 2016 r. do wybrzeży Grecji przybiły kolejne 123 tysiące osób. 
Dla porównania w tym samym okresie roku 2015 było ich 4,6 tysiąca (Uchodźcy.info 
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2016). W tej sytuacji, w maju 2015 r. Komisja Europejska proponuje rozdzielenie 40 
tysięcy uchodźców pomiędzy państwa członkowskie UE w celu odciążenia Grecji 
i Włoch. Byliby oni rozdzieleni na podstawie PKB państw członkowskich i liczby ich 
mieszkańców. Do Polski powinno trafić 2659 osób. We wrześniu 2015 r., ze względu na 
stale rosnącą liczbę imigrantów, Unia Europejska proponuje Polsce przyjęcie większej 
liczby osób – około 7 tysięcy. 

W związku z pojawieniem się tej kwestii w debacie publicznej, w maju 2015 r. 
Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o ich stosunek do uchodźców 
(CBOS 2015). Kiedy Polacy po raz pierwszy usłyszeli o potrzebie udzielenia pomocy 
uchodźcom, zdecydowana większość zareagowała pozytywnie. W pierwszym z son-
daży CBOS przeprowadzonych w 2015 r. aż 72% osób zadeklarowało poparcie dla 
przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi (58% było zdania, 
że powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z które-
go pochodzą, 14% uważało, że powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić). 
Przeciw było 21% (pozostałe 7% nie miało zdania na ten temat). Kolejne sondaże 
pokazywały, że z czasem akceptacja dla przyjmowania uchodźców w Polsce stopniowo 
się zmniejszała. W lutym i kwietniu 2016 r. odnotowano incydentalny, i prawdopo-
dobnie bezpośrednio związany z reakcją na wydarzenia sylwestrowej nocy w Kolonii 
i zamachy w Brukseli, gwałtowny spadek akceptacji dla przyjmowania uchodźców 
(CBOS 2016b). W kolejnych miesiącach poziom niechęci wobec przyjmowania w Polsce 
uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi malał i osiągnął stan zbliżony 
do rejestrowanego przez CBOS od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. (CBOS 2016a). 
Należy podkreślić, że w porównaniu z poziomem poparcia w maju 2015 r. sprzeciw dla 
choćby czasowego przyjmowania w Polsce uchodźców z krajów objętych konfliktami 
zbrojnymi wzrósł ponad dwuipółkrotnie. O ile w maju 2015 r. 14% badanych uważało, 
że powinniśmy pozwalać uchodźcom osiedlać się w Polsce, o tyle w roku 2016 zgoda 
na ich stałe osiedlanie się deklarowana jest sporadycznie – 4% respondentów. W maju 
2015 r. przeciwko przyjmowaniu uchodźców było 21%. Rok później odsetek ten wynosi 
55%. W maju 2015 r. 58% respondentów deklarowało gotowość przyjęcia uchodźców 
do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą. W 2016 r. (CBOS 
2016c) taką gotowość deklaruje 35% respondentów. Warto zaznaczyć, że chociaż nie-
chęć do przyjmowania uchodźców znacznie częściej wyrażają osoby identyfikujące 
się z prawicą (59%) niż z politycznym centrum lub lewicą (odpowiednio 53% i 37%), 
to największy sprzeciw wyrażają badani niepotrafiący określić swoich poglądów po-
litycznych na osi lewica–centrum–prawica (65%). Majowe badanie potwierdza, że na 
stosunek do przyjmowania przez Polskę uchodźców nie wpływa deklarowana częstość 
praktyk religijnych, natomiast czynnikiem różnicującym opinie na ten temat jest wiek 
badanych. Osoby młodsze (od 18. do 54. roku życia) znacznie częściej niż starsze mają 



107goście czy najeźdźcy? edukacyjne aspekty debaty publicznej na temat przyjęcia uchodźców w Polsce

negatywny stosunek do przyjmowania uchodźców, natomiast wśród starszych badanych 
(powyżej 54. roku życia) obecnie nieco więcej osób opowiada się za ich przyjmowaniem, 
niż się temu sprzeciwia. Według sondażu prowadzonego przez Centrum Badań nad 
Uprzedzeniami (CBU 2015) najmniej lubianą grupą religijną w Polsce byli wyznawcy 
islamu. Było tak, mimo tego, że – jak pokazały badania – większość Polaków nie znała 
ani jednego przedstawiciela mniejszości muzułmańskiej, ani osobiście, ani przez rodzi-
nę lub znajomych. Brak kontaktu z muzułmanami nie dziwi – muzułmanie stanowią 
marginalną część naszego społeczeństwa2.

Rodzi się zatem pytanie: czy taka radykalizacja postaw Polaków ma związek z ja-
kością debaty publicznej na temat przyjmowania w Polsce uchodźców z krajów obję-
tych wojną? Dla celów niniejszego artykułu posłużyłam się wypowiedziami znanych 
osób, głównych graczy politycznych, publicystów, naukowców, duchownych, artystów 
i działaczy społecznych. Analizie poddałam te wypowiedzi, które wybrzmiały w cza-
sie, kiedy wyniki badań sondażowych CBOS oraz raporty IMM pokazały zmianę 
postaw Polaków. Czy trwający w naszym kraju spór o przyjęcie uchodźców jest siłą 
sprawczą tych zmian? Przyjrzyjmy się zatem wybranym momentom debaty, istotnym 
z perspektywy ich społecznego wydźwięku. We wrześniu 2015 r. Jarosław Kaczyński 
(2015a) wygłosił w polskim Sejmie przemówienie, w którym jako przewodniczący 
partii opozycyjnej przedstawił tezę, że rząd nie ma prawa, aby „pod obcym naciskiem, 
zewnętrznym naciskiem i bez wyraźnie wyrażonej woli narodu podejmować decyzje, 
które z wysokim stopniem prawdopodobieństwa mogą mieć negatywny wpływ na nasze 
życie, codzienność, przestrzeń publiczną, na naszą realną sferę wolności”. W dalszej 
części wystąpienia przewidywał, że: 

istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie uruchomiony proces, który będzie wyglądał tak: 
najpierw liczba cudzoziemców gwałtownie się zwiększa, później nie przestrzegają oni naszego 
prawa i obyczajów, a później narzucają swoją wrażliwość i swoje wymogi w przestrzeni publicznej 
w różnych dziedzinach życia. I to w sposób bardzo agresywny i gwałtowny. 

Następnie, posługując się przykładami Szwecji, Włoch i Francji, pytał: „Czy chcecie 
państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami 
w swoim kraju?”. I natychmiast odpowiadał: „Polacy tego nie chcą i nie chce tego 
Prawo i Sprawiedliwość!”. W dalszej części padały słowa o „ordo caritatis – porządku 
miłosierdzia”. W ramach tej zasady „najpierw są najbliżsi, potem naród, potem inni”. 
Jarosław Kaczyński proponował, abyśmy jako kraj wzięli na siebie część zobowiąza-
nia finansowego do utrzymania obozów, przypominając jednocześnie, że to Niemcy 
zaprosili uchodźców do Europy i zgadzając się z Viktorem Orbanem, że „to ich pro-
blem, nie nasz” (Kaczyński 2015a). Proponując taką, bezpieczną dla Polaków, formę 

2 Według szacunków w Polsce jest od 15 do 25 tys. wyznawców islamu, co stanowi mniej niż 
0,1% ludności naszego kraju (Raport Pew Research Center 2015). 
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pomocy jednocześnie uspokajał, że nie mamy powodów do wyrzutów sumienia. Na 
zakończenie podkreślił, że powinniśmy się bronić przed „akcją dyfamacyjną, którą 
prowadzą wrogowie Polski, ludzie oszalali z nienawiści do naszego kraju” (Kaczyński 
2015a). Francuski socjolog, Pierre Bourdieu, mówił o debatach w kontekście stosowa-
nia przemocy symbolicznej. Przemoc ta, realizowana za pomocą języka, ma na celu 
narzucanie określonej wizji świata przez tych, którzy zajmują uprzywilejowaną pozycję 
w polu politycznym (Bourdieu 2009, s. 42). Należy zwrócić uwagę na posługiwanie się 
w przytaczanych wypowiedziach wojenną frazeologią, postrzeganie i przedstawianie 
świata w kategoriach „my-oni”, świadome stosowanie antagonistycznych komunika-
cyjnych strategii aksjologiczno-emotywnych. 

Nadawca dąży w tym przypadku do złagodzenia negatywnego lub do obniżenia pozytywnego 
stosunku odbiorcy do ocenianego obiektu. Jak podkreślają badacze perswazji, najdogodniejszą 
sytuację ma nadawca wówczas, gdy oceniane obiekty nie są znane odbiorcy […]. Odbiorca 
przyjmuje i zachowuje manifestowaną przez nadawcę postawę (Awdiejew 2005, s. 142). 

Wyrazem poparcia dla zamanifestowanego wówczas w Sejmie szowinizmu i kseno-
fobii były antyimigranckie manifestacje, jakie odbyły się w kilku miastach Polski. We 
Wrocławiu członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) krzyczeli: „przybysze 
wyrżną nas wszystkich w pień. Nie pozwolimy, by islamskie ścierwo zniszczyło naród 
polski!” (Helcyk 2015)3. W październiku 2015 r., w końcowym etapie kampanii przed 
wyborami do Sejmu, Jarosław Kaczyński (2015b) ponownie zabrał głos w sprawie 
ewentualnego przyjęcia imigrantów4. Podczas spotkania z wyborcami poinformował, 
że w Europie pojawiły się przypadki bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych 
chorób: cholera, dezynteria, różnego rodzaju pasożyty i pierwotniaki. Z tego powodu 
sprawą imigrantów powinien, jego zdaniem, zainteresować się minister zdrowia. Mamy 
tu do czynienia z ewidentną manipulacją, stosowaniem elementów pseudokomunika-
cyjnych. Informacje o zagrożeniu epidemiologicznym nigdy nie zostały potwierdzone 
przez kompetentne służby.

Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, między 16 lipca 2015 r., kiedy rzecznik 
rządu potwierdził, że Polska jest gotowa na przyjęcie 2 tysięcy uchodźców, a 3 września 
2015 r. w polskim internecie i mediach społecznościowych pojawiło się prawie 23 ty-
siące komentarzy na ten temat. Głównym miejscem dyskusji był Facebook – prawie 
17 tysięcy wpisów (IMM 2015a). To samo źródło podaje, że we wrześniu 2015 r. pro-
blem imigracyjny w Europie był tematem najczęściej poruszanym w polskich mediach 
(IMM 2015c). Wypowiedzi polityków, hierarchów Kościoła, a także celebrytów z kręgów 
biznesu, świata kultury czy sportu budziły często gwałtowne i masowe reakcje użyt-
kowników Internetu. Temperaturę dyskusji podgrzewały doniesienia o wydarzeniach 

3 Manifestacja ONR we Wrocławiu, 27 września 2015 r.
4 Spotkanie z wyborcami w Makowie Mazowieckim, 12 października 2015 r.
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w innych krajach Unii Europejskiej. Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów wy-
nika, że po atakach terrorystycznych w Paryżu 86% internautów było przeciwnych 
przyjęciu uchodźców w Polsce (IMM 2015b). Komentarze Mariusza Max Kolonko na 
temat paryskich zamachów obejrzało ponad 800 tysięcy osób. Popularnym materiałem 
wideo był także film zamieszczony na kanale youtubera SerafinTV. W nagraniu autor 
wyraził pogląd, że sprawcami zamachów w Paryżu są uchodźcy i dlatego zdecydowanie 
sprzeciwia się przyjmowaniu ich do Polski. Materiał ten obejrzało ponad 160 tysięcy 
osób (IMM 2015b). W styczniu 2016 r. burzę rozpętał znany strongman, zawodnik 
MMA, właściciel firmy transportowej, Mariusz Pudzianowski. Na swoim profilu face-
bookowym zamieścił wpis o imigrantach z Bliskiego Wschodu i Afryki: „nie mam lito-
ści – śmiecie ludzkie!!!!! Mnie tam dać!! Nie pożałuje bejsbola zero tolerancji!!! Ludzie 
jaka tolerancja?????? Ja już nie mam tolerancji dla tych śmieci – co niby nazywają się 
ludźmi!!!!!”5 Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, które prowadzi akcję „HejtStop”, zawia-
domiło o tych wpisach prokuraturę i natychmiast stało się celem ataku sportowca. Na 
wszystkich swoich kontach internetowych – w sumie około 400 tysięcy fanów i obser-
wujących6 – zamieścił zdjęcie działaczki stowarzyszenia, Joanny Grabarczyk z podpisem 
„To ona zakablowała prokuraturze Pudziana”. Domagał się też delegalizacji stowarzy-
szenia i rozliczenia jego pracowników za „antypolonizm”. Do swoich fanów apelował: 
„Pokażcie siłę i dajcie to dalej”. Posłuchało go ponad 36 tysięcy osób. Do nagonki na 
działaczkę dołączył się Paweł Kukiz. Lider Kukiz`15 napisał na swoim Facebooku: „Nie 
dziwię się pani Joannie… Gdybym był na jej miejscu to też marzyłbym (marzyłabym) 
o imigrantach w kontekście sylwestrowej nocy”7. Wypowiedź wzbudziła w mediach 
społecznościowych, oprócz często manifestowanej aprobaty, falę krytyki. 

W debacie na temat przyjmowania w Polsce uchodźców aktywnie uczestniczą także 
duchowni oraz przedstawiciele szeroko rozumianych środowisk kościelnych. Do takiej 
aktywności zachęca sam Papież Franciszek, który od początku kryzysu migracyjnego 
apeluje o miłosierdzie i pomoc dla ofiar. W Polsce apele papieża Franciszka o empatię 
wobec tych, którzy uciekają przed śmiercią, są niejednokrotnie odbierane z dużą re-
zerwą. Beata Kempa, szefowa kancelarii premier Beaty Szydło, wskazuje, że: 

część uciekinierów z Syrii to ludzie „bardzo często bardzo majętni”. – Rodzi się więc pytanie, 
czy oni mają status emigrantów na życzenie, czy też będą mieli status uchodźców, osób, które 
są politycznie gnębione i nie są w stanie podjąć innej decyzji jak ucieczka z kraju (Hołub 2015). 

Wcześniejszy apel papieża Franciszka, aby każda parafia, każdy klasztor przyję-
ły rodzinę uchodźców, spotyka się ze zrozumieniem przewodniczącego Konferencji 

5 Wpis na Facebooku z 21 stycznia 2016 r. – pisownia oryginalna.
6 Dane z Facebooka z lutego 2016 r.
7 Nawiązanie do serii ataków na tle seksualnym w Niemczech. Sprawcami byli imigranci. Post 

został usunięty z konta kilka godzin po publikacji.
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Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W homilii wygłoszonej 
w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie arcybiskup poruszył 
problem uchodźców przybywających do Europy. „Trzeba się przygotować jak pomóc 
w tym cierpieniu” – powiedział hierarcha. „Trzeba żeby każda parafia przygotowała 
miejsce dla tych ludzi, którzy są prześladowani, którzy przyjadą tutaj, oczekując po-
mocnej ręki i tego braterstwa, którego gdzie indziej nie znajdują”8 – podkreślił prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu. Te słowa budzą niepokój w toruńskiej rozgłośni. 
W magazynie publicystycznym „Aktualności Dnia” prowadzący audycję redemptorysta 
o. Dariusz Drążek zapytuje: „Czy to oznacza, że mamy wszystkich wpuszczać? Np. je-
żeli w Polsce jest 11 tysięcy parafii i pewnie kilkaset klasztorów – no to byłoby dobrze 
ponad 100 tysięcy, patrząc, że taka rodzina jest siedmio-, ośmioosobowa” (Hołub 
2015). 11 listopada 2015 r. – ze sceny przed Stadionem Narodowym, na zakończenie 
Marszu Niepodległości ksiądz Jacek Międlar (2015) w narzuconej na sutannę bluzie 
z godłem Polski i Biblią w ręku, krzycząc, porównywał rok 2015 do roku 1944, kiedy 
to „wmawiano nam, że Sowieci to są wyczekiwani goście! A w 2015 wmawia się nam 
i chce się wcisnąć islamski fundamentalizm!”. Co jakiś czas przerywał, zachęcając do 
skandowania: „Nie islamska, nie laicka, wielka Polska katolicka”. W kolejnym wystą-
pieniu, 16 kwietnia 2016 r., w kazaniu wygłoszonym w trakcie mszy z okazji 82. rocz-
nicy powstania ONR celebrowanej w Bazylice archikatedralnej w Białymstoku, ksiądz 
Międlar (2016) mówił o trawiącej Polskę chorobie politycznej poprawności, tolerancji, 
laicyzmu, zachodnich wartości, które jakoby „zniewalają współczesną Polskę i Polaków”. 
Nawiązując do rozpoznawalnego hasła politycznego, ogłosił program „Zero tolerancji 
dla tego nowotworu”. W bardzo emocjonalnym monologu grzmiał, że „ten nowotwór 
wymaga chemioterapii […] i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-ka-
tolicki radykalizm” (Międlar 2016)9. 

Należy zwrócić uwagę na to, że autorami cytowanych wypowiedzi są osoby me-
dialne, zajmujące wysoką pozycję społeczną, takie które Pierre Bourdieu nazywał 
elitą symboliczną (Bourdieu 2009, s. 43). Jeśli przyjąć punkt widzenia francuskiego 
filozofa, nie ulega wątpliwości, że ich słowa odbijają się szerokim echem w przestrzeni 
publicznego komunikowania.

8 Msza św. w Chełmie, 5 września 2015 r. 
9 Kuria Archidiecezjalna w Białymstoku wydała oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich, 

którzy poczuli się dotknięci zachowaniem członków ONR w katedrze białostockiej (Kuria Archidie-
cezjalna… 2016.
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O jakości debaty publicznej i jej wartości edukacyjnej 

Dane zebrane przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami (CBU 2016) pokazują istnienie 
wśród badanych dwóch różnych sposobów myślenia o uchodźcach: współczującego 
i stereotypowo-negatywnego. Stronę antyuchodźczą cechuje brak zrozumienia krzywd, 
jakich doznali uchodźcy, ich dehumanizowanie oraz odrzucanie wspólnej odpowie-
dzialności krajów europejskich za rozwiązanie obecnego kryzysu migracyjnego. Z ko-
lei strona prouchodźcza unika rozmów na temat problemów i zagrożeń, jakie niesie 
otwarcie granic i przyjęcie uchodźców do Europy. W rezultacie, pomiędzy tak różnymi 
wizjami uchodźcy nie ma punktów wspólnych. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi 
tożsamościami. Czy można przyjąć, że jedną z przyczyn tej dwoistości jest uczenie się 
poprzez uczestniczenie, czynne lub obserwujące, w debacie? Ów wpływ poznania na 
tożsamość człowieka to jedna z przesłanek współczesnej andragogiki, która tak właśnie 
pojmuje holistyczny wymiar uczenia się. Drugą istotną przesłanką jest interakcyjny, spo-
łeczny charakter i społeczno-kulturowy kontekst (Malewski 2007, s. 54). Andragodzy, 
posiłkując się obserwacjami psychologów, socjologów, a także antropologów, podkre-
ślają, że: „ludzie uczą się społecznie poprzez naśladowanie i obserwowanie innych” 
(Bandura 2007: za Kurantowicz 2012, s. 13). Zważywszy na powszechność środków 
masowego przekazu, internetu oraz wiecowo-pikietowy charakter wielu wystąpień 
osób publicznych w debacie o przyjmowaniu uchodźców, można mówić o potencjalnej 
dostępności tej debaty. Osobną kwestią jest poziom zainteresowania i związana z nim 
gotowość dorosłych Polaków do angażowania się w jakiekolwiek działania społeczne, 
w tym debaty publiczne. 

Zważywszy na niedostatki bezpośrednich społecznych doświadczeń i wiedzy dotyczącej 
demokratycznych form zaangażowania w życie publiczne, niezwykle ważne staje się doświad-
czenie zapośredniczone przez środki masowego przekazu, dzięki któremu odbiorcy kształtują 
swoje rozumienie otaczającej ich rzeczywistości (Trutkowski 2014, s. 71). 

Trzecią niezbywalną przesłanką uczenia się ludzi dorosłych jest „jego niekończąca 
się, procesualna natura” (Malewski 2007, s. 54). Andragodzy w wielu koncepcjach pod-
kreślają „nie intencjonalność a incydentalność, uczenie się w środowiskach nie tylko 
instytucjonalnych, nieformalność i pozaformalność procesów uczenia się, uczenie się od 
rówieśników” (Kurantowicz 2012, s. 15). Oznacza to także „uczenie się niezamierzone, 
czyli uczenie się będące nieplanowanym wynikiem innych działań” (Kargul 2007, s. 64). 
Takim innym działaniem jest w tym przypadku czynny lub bierny, uczestniczący lub 
obserwujący, udział w omawianej debacie publicznej. Jednakże zamiast pożądanej deba-
ty realnej, to znaczy takiej, „która dzięki zderzeniu argumentów, pomysłów i stanowisk 
prowadzi do rzeczywistej zmiany” (Annusiewicz 2014, s. 36), obserwujemy częściej 
wymianę poglądów bardziej odpowiadającą charakterystyce debat zdegenerowanych, 
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to znaczy takich, które „żerują na ograniczonej koncentracji odbiorców, manipulują 
emocjami, opierają się na krótkotrwałych bodźcach, mających na celu wymuszanie 
zainteresowania, prowokowanie lub interesowne pobudzanie” (Piekarski 2014, s. 77-78). 
Niewątpliwie za taki niezadowalający stan rzeczy w dużej mierze odpowiedzialność 
ponoszą główni aktorzy tego spektaklu. Politycy nie stronią od ostrych wystąpień, 
prześcigają się w opowieściach o pasożytach, chorobach, gwałtach, zagrożeniach za-
machami terrorystycznymi, często traktując temat uchodźców jako okazję do zdys-
kredytowania przeciwników. Nowe, coraz bardziej technicznie zaawansowane nośniki 
informacji, z jednej strony poszerzyły rozmiar uczącej się publiczności, z drugiej zaś, 
poprzez swoje wyrafinowanie, stały się narzędziem modelowania przekazywanej jej 
wizji rzeczywistości. W publikatorach, które poprzez sposób przekazu trwającej de-
baty w znacznym stopniu wpływają na postrzeganie jej kształtu i treści, eksponuje się, 
często nadmiernie, stanowiska ekstremalne. Głosy „środka”, jako mało medialne, są 
słabo obecne w przestrzeni publicznej. Zdarza się, że w prasie pojawiają się informacje 
niezweryfikowane, ale za to odpowiadające „zapotrzebowaniu” wydawców10. Dobrze 
„sprzedają się” opowieści działające na wyobraźnię, budzące lęk, pozwalające stłamsić 
wyrzuty sumienia. Jak zauważa Zygmunt Bauman, takie działania prowadzą do „adiafo-
ryzacji” problemu migracyjnego (czyli wyłączenia migrantów i tego, co się z nimi dzieje 
z moralnej oceny) (Bauman 2016, s. 43). Media społecznościowe, obok tradycyjnych, 
żywo komentują bieżące wydarzenia. Niestety, o czym informują badania Instytutu 
Monitorowania Mediów, mowa nienawiści rozprzestrzenia się w tym obszarze nawet 
bardziej niż w mediach tradycyjnych11. Zjawisko to nie zaskakuje12. Obserwując oma-
wianą tu debatę, trudno nie odnieść wrażenia, że retorykę, czyli sztukę przekonywania 
rozmówcy, coraz częściej zastępuje erystyka, czyli sztuka przekonywania publiczności 
przysłuchującej się debacie. Wiąże się to często z używaniem języka utrudniającego lub 
wręcz uniemożliwiającego porozumienie, ale za to dającego duże prawdopodobieństwo 
zrobienia korzystnego wrażenia na obserwatorach, na których poparciu uczestnikom 
debaty w danej chwili zależy. „Najczęściej chodzi więc nie o przekonanie, lecz o poko-
nanie rozmówcy: wykazanie, że jest się kimś od niego lepszym, mądrzejszym, lepiej 
znającym się na rzeczy. A nawet nie tyle wykazanie, że jest się lepszym, ile stworzenie 
takiego wrażenia” (Kochan 2005, s. 16). Debata zatem jest formą komunikacji, w której 

10 Przykładem takich działań jest artykuł Magdaleny Rigamonti (2016) Był raj, jest śmietnisko. 
Jak naprawdę wyglądają Niemcy zasiedlane przez uchodźców opublikowany w „Dzienniku. Gazecie 
Prawnej” 8.07.2016. Historia tu opowiedziana została zweryfikowana przez Ewę Wanat, dziennikarkę 
„Tygodnika Powszechnego”, w tekstach: Uchodźcy z niemieckiego raju 20.11.2016 i Cała nieprawda 
o uchodźcach 25.11.2016 (Wanat 20016a; 2016b).

11 Przyczyną może być poczucie bezkarności, jakie daje pozorna anonimowość internetu.
12 Skala zjawiska jest tak duża, że w październiku 2016 r. Facebook decyduje się na posunięcie 

bezprecedensowe i blokuje profile polskich organizacji narodowych i wielu osób prywatnych. 
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dąży się do narzucenia określonej wizji rzeczywistości społecznej. W tym sensie stanowi 
ona element dyskursu władzy. „Społeczeństwa to wielkie obłoki materii językowej” 
mówi Jean-François Lyotard (1988, s. 294), wskazując na symboliczną organizację 
świata złożonego z dyskursów. Organizację, która dokonuje się często z użyciem tego, 
co Pierre Bourdieu nazywał przemocą symboliczną – narzucaniem znaczeń i manipu-
lacją w przestrzeni dyskursywnej. Dyskursy są płynne, niczym Goffmanowscy aktorzy 
przychodzą i odchodzą. Zawsze jednak nadają sens temu, co postrzegane. Poznanie 
odbywa się przez dyskurs.

Zakończenie

Podsumowując toczącą się w Polsce od połowy 2015 r. debatę publiczną, należy stwier-
dzić, że jej wartość edukacyjna jest rozczarowująca. Brak w niej rzetelnej informacji, 
woli porozumienia, wzajemnego szacunku uczestników i troski o wspólne dobro. 
Rezultatem jest wzrastająca niechęć Polaków do przyjmowania uchodźców w naszym 
kraju. Nie sposób jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, w jakim stopniu 
ta radykalizacja postaw jest wynikiem trwającej debaty. Wydaje się jednak, że tocząca się 
w mediach dyskusja nie pozostała bez znaczenia dla stosunku Polaków do uchodźców. 
I choć nie jest to z pewnością jedyny czynnik kształtujący postawy wobec uchodźców 
(wskazać można inne czynniki, takie jak edukacja formalna czy wydarzenia polityczne 
za granicą – Brexit, przebieg kampanii i wybory prezydenckie w USA), to wydaje się, 
że „obserwacja” debaty spowodowała wzrost niechęci do uchodźców i przyjmowania 
ich w naszym kraju. Istnienie związku między tekstami narracji a rzeczywistością 
społeczną jest fundamentalnym założeniem analizy dyskursu. Wynikiem złej debaty 
jest narastanie w społeczeństwie złych emocji, rozwój mowy nienawiści i brak zwy-
czajnych ludzkich odruchów wobec cierpiących. Do głosu dochodzi moralna ślepota, 
zło, które, przed czym tak wymownie przestrzegała Hannah Arendt, „banalizuje się” 
poprzez swoją powszechność (Arendt 1998, s. 194).
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GOŚCIE CZY NAJEŹDŹCY? EDUKACYJNE ASPEKTY DEBATY PUBLICZNEJ  
NA TEMAT PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW W POLSCE

streszczenie: Przedmiotem artykułu jest prześledzenie najważniejszych, z punktu widzenia ich 
społecznego wydźwięku, etapów debaty publicznej na temat przyjmowania w Polsce uchodźców 
z Syrii i innych krajów ogarniętych wojną. Postawiono następujące pytanie badawcze: jaki jest wpływ 
toczącej się debaty na kształtowanie postaw dorosłych Polaków wobec Obcych? Etapy dyskursu 
zestawiono chronologicznie z badaniami sondażowymi CBOS, CBU oraz Instytutu Monitorowania 
Mediów na temat stosunku Polaków do uchodźców. Z analizy toczącego się dyskursu oraz wyników 
badań ilościowych wyłania się obraz postępującej radykalizacji postaw. Zjawisko to znajduje wyja-
śnienie w świetle społeczno-kulturowych teorii uczenia się dorosłych. Poza tym należy pamiętać, 
że przedstawiona analiza obejmuje jedynie wyselekcjonowane aspekty rzeczywistości społecznej. 
Z konieczności wyeliminowano wiele czynników, których omówienie wykraczałoby poza formułę 
tego artykułu.
słowa kluczowe: uchodźcy, debata publiczna, dyskurs, uczenie się dorosłych, postawy wobec 

obcych.

VISITORS OR INVADERS? EDUCATIONAL ASPECTS  
OF PUBLIC DEBATE ON ACCEPTING REFUGEES IN POLAND

summary: The article focuses on analysis of the most important, from the perspective of their social 
implications, phases of the public debate on accepting in Poland refugees from Syria and other coun-
tries at war. The following research question has been addressed in the text: What is the impact of the 
ongoing debate on shaping the attitudes of adult Poles towards strangers. Successive phases of the 
discourse have been chronologically compiled with the surveys on Poles’ attitudes towards refugees 
conducted by the Public Opinion Research Center, Refugees Research Center and Institute of Media 
Monitoring. From the analysis of the ongoing discourse, together with the results of quantitative 
studies, emerges the picture of progressing radicalization. Such phenomenon can be explained in 
terms of socio-cultural theories of adult learning. On the other hand, it should be underlined that 
the presented analysis merely covers selected aspects of social reality. It was inevitable to eliminate 
many factors whose analysis would go beyond the formula of this article.
keywords: refugees, public debate, discourse, adult learning, attitudes towards strangers.
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O DIALOGU W UJĘCIU GADAMEROWSKIM.  
PRÓBA ANALIZY PORADOZNAWCZEJ 

Dialog w poradnictwie zajmuje szczególne miejsce. Ten – zdawać by się mogło – natu-
ralny dla człowieka sposób komunikacji jest tu nie tylko aktem interakcyjnym nakiero-
wanym na przekaz i odbiór informacji. Dialog jest czymś więcej, a mianowicie formą 
i treścią relacji spotkaniowej podmiotów, osoby radzącej się i doradcy, to także sposób 
bycia człowieka w świecie. Ta krótka wypowiedź właściwie mogłaby stanowić podsu-
mowanie mojego wywodu o dialogu w poradnictwie. Jednak zanim do tego przejdę, 
zaprezentuję moje rozważania związane z pytaniem: Jak na gruncie poradoznawstwa 
można odczytać dialog w ujęciu gadamerowskim w odniesieniu do poszczególnych 
typów poradnictwa?

Tekst składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy rozumienia dialogu w ujęciu 
Hansa-Georga Gadamera, druga ukazuje możliwości zaistnienia dialogu w poradnic-
twie dyrektywnym, dialogowym i liberalnym, trzecia stanowi moje refleksje na temat 
warunków zaistnienia dialogu w poradnictwie. 

Odczytanie dialogu w ujęciu Hansa-Georga Gadamera

Dialog w języku polskim ma dwie proweniencje, jest terminem zapożyczonym z łaciny 
dialogus oraz z greki diálogos (diá – przez i logos – słowo). Obie formy językowe wska-
zują na porozumiewanie się ludzi poprzez słowo mówione lub pisane (Encyklopedia 
PWN). Warto przedstawić kilka form interpretacji tego pojęcia. Pierwsze z nich traktuje 
dialog jako komunikację dwustronną zakładającą wymianę informacji, pojawiające 
się pytania oraz zainteresowanie podmiotów pozyskaniem informacji. W rodzinie 
znaczeniowej oprócz dialogu zwykle umiejscawia się takie terminy, jak: rozmowa, 
konwersacja, komunikacja interpersonalna, polemika, debata czy dyskusja. I nic w tym 
rozumieniu nie ma nadzwyczajnego, gdyż wszystkie wyżej przytoczone pojęcia spełniają 
warunek definicyjny. A zatem są przynajmniej dwie strony, jest wymiana informacji 
i można założyć, że zainteresowanie również towarzyszy adwersarzom. Dialog jako 
pojęcie – warto podkreślić – jest zarezerwowane dla sztuki słowa: literatury, filmu, 
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teatru, muzyki, tańca, rzeźby, malarstwa, grafiki, fotografiki, ale także dla nauk spo-
łecznych i humanistycznych, a w nich dla filozofii. Dialog czy w sztukach pięknych, 
czy w dyscyplinach naukowych, jak np. pedagogika czy filozofia, zawiera w sobie wiele 
warstw odnoszących się do interpretacji świata, siebie i innych. Ta wielowymiarowość 
została m.in. opisana przez Hansa-Georga Gadamera i właśnie to ujęcie dialogu jest 
kanwą dla moich rozważań.

Gadamerowskie podejście do języka pozwala dostrzec w nim trwały łącznik czło-
wieka ze światem. Człowiek jest zanurzony w języku, tworzy relacje z innymi i poznaje 
świat poprzez język, staje się w języku. Świat i wszystko, co się w nim dzieje, ma cha-
rakter dialogiczny. Ludzkie przebywanie w świecie jest właśnie takim doświadczeniem. 
Język nie jest jedynie systemem znaków i znaczeń, który umożliwia konwersację między 
ludźmi. To sposób ludzkiego bycia, uobecniania się w czasie i przestrzeni, pozycjono-
wania się wobec siebie i świata. Język otwiera dostęp do odczytywania rzeczywistości 
historyczno-społeczno-kulturowej. To wszystko ma miejsce w konkretnych sytuacjach, 
gdy spotykają się podmioty, które dzielą się własnym rozumieniem i próbują otworzyć 
się na odmienne znaczenia. Doświadczanie języka ma charakter dialogiczny, ujawnia 
się w relacji Ja do jakiegoś Ty, w spotkaniu człowieka z człowiekiem lub człowieka 
z dziełem i najczęściej przybiera postać rozmowy ukierunkowanej na zrozumienie 
zjawisk i innych podmiotów, a także czasami na osiągnięcie porozumienia. Warunkiem 
prawdziwej rozmowy w ujęciu Gadamera nie jest dążenie do porozumienia, lecz „po-
znanie horyzontu innego” (Gadamer 1993, s. 416; 2003, s. 24). Zdaniem Gadamera 
o rozumieniu innego przez człowieka można mówić wtedy, gdy jednostka jest w stanie 
przyjąć wypowiadaną przez niego prawdę, nawet gdy kłóci się ona z tym, co sama my-
śli. W tym akcie jednostka, jak pisze autor, uznaje ograniczoność „własnego projektu”. 
I jak dalej dodaje: „wymaga to właśnie wyjścia w dialogicznym, komunikacyjnym, 
hermeneutycznym procesie poza własne możliwości rozumienia” (Gadamer 2008, 
s. 177). Warunkiem takiego spotkania jest dziejowość języka dana człowiekowi, za-
nurzenie przez niego w świecie przed-sensów, przed-rozumień i znaczeń, istniejących 
w kontekście sytuacyjnym oraz w dialogicznym obcowaniu z innymi i z samym sobą. 
Wielowymiarowość dialogu zawiera się w przestrzeni tworzonej przez słowa, które są 
pomostem pomiędzy światem ducha i myśli a światem realnym, oferując dostrzeganie 
inności, możliwość jej rozumienia i zyskania własnej autonomii. Przede wszystkim 
jednak jest on najdoskonalszym, jedynym w swoim rodzaju sposobem bycia człowieka 
z człowiekiem (Gadamer 2003, s. 10-11). Właśnie takie rozumienie dialogu przyjmuję 
za najważniejszy jego wymiar w poradnictwie. 

Istotą dialogu jest spotkanie dwóch lub więcej autonomicznych podmiotów (do-
radcy i osoby radzącej się lub doradcy i wielu osób radzących się), w którym każdy 
z nich jest obdarzony własnym potencjałem. Tylko z takim wzajemnym wobec siebie 
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podejściem uczestniczących w nim podmiotów może zaistnieć wartościowy dialog 
wnoszący nowe treści i prowadzący do pozytywnej zmiany w ich rozwoju i w życiu. 
Dialog, który jest nie tylko formą kontaktu międzyludzkiego w procesie poradniczym, 
ale który staje się treścią i sensem relacji poradniczej. 

Warunki zaistnienia dialogu w poradnictwie dyrektywnym,  
dialogowym i liberalnym

W celu zarysowania swoistości dialogu w poradnictwie oraz wskazania na warunki 
niezbędne do jego zaistnienia w procesie poradniczym przedstawię, czym jest porad-
nictwo. Alicja Kargulowa uważa, że poradnictwo jest formą pomocy lub działaniem 
społecznym polegającym na przekazywaniu rad, porad, informacji jednej jednostce 
będącej w sytuacji problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także 
interakcją międzyosobową o charakterze pomocowym, jak również działalnością zor-
ganizowaną, prowadzoną w instytucjach (Kargulowa 1996, s. 189; 2004, s. 39, 206). 
Z tego ujęcia wyłania się obraz poradnictwa jako praktyki społecznej, której celem 
jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wskutek 
interakcji międzyosobowej ulokowanej w instytucji lub poza nią. Najistotniejszym ele-
mentem, z perspektywy przedmiotu rozważań, staje się interakcyjny charakter kontaktu 
pomocowego pomiędzy radzącym się a doradcą. Ten kontakt dwóch podmiotów ma 
charakter relacji. Jego cechą i celem jednocześnie jest – jak określają poradoznawcy – 
współpraca oraz współoddziaływanie (Kargulowa 2004, s. 39-40). Jednak w każdym 
z trzech rodzajów poradnictwa, jakie wyodrębniła Kargulowa, czyli w poradnictwie 
dyrektywnym, dialogowym i liberalnym (Kargulowa 1986), relacja ta ma nieco od-
mienny charakter. Podejście do osoby radzącej się, zakorzenione w jednej z trzech wizji 
człowieka – behawioralnej, humanistycznej, poznawczej, ma ważne znaczenie – właśnie 
ono decyduje o sposobie prowadzenia dialogu i tym samym kształtuje charakterystykę 
relacji. Jak pisze twórczyni poradoznawstwa: „współdziałanie doradcy i radzącego się 
jest – ze względu na poziom otwarcia się partnerów – pewnym kontinuum – od szczerej 
rozmowy – dialogu, o jakim pisze Gadamer do negocjacji, czyli uzgadniania poglądów 
na temat uznawanych wartości i realnych zachowań radzącego się” (Kargulowa 1996, 
s. 195). 

Każdy z trzech nurtów poradnictwa jest osadzony w odmiennej koncepcji człowieka, 
co decyduje o podejściu doradcy do osoby radzącej się, a więc i o tworzeniu relacji na 
poziomie podmiot (doradca)–podmiot (radzący się) lub podmiot (doradca)–przedmiot 
(radzący się). Jeśli przyjąć zasadę dialogiczną, która zakłada, że człowiek staje się Ja 
(osobą) tylko w sytuacji spotkania z jakimś Ty (innym), wtedy można założyć, że tylko 
w relacji podmiot (doradca)–podmiot (radzący się) pojawia się szansa na dialog, jak 



122 Joanna Frątczak

odbywa się to w poradnictwie liberalnym i dialogowym. W takim ujęciu poradnictwo 
dyrektywne nie spełnia warunków relacji podmiotowej. Poradnictwo dyrektywne zako-
rzenione w behawioralnej wizji człowieka przybiera w procesie pomocowym kierunek 
oddziaływań doradca–radzący się, gdzie z założenia doradca traktuje radzącego się jako 
przedmiot swoich działań. Nie ma więc relacji podmiotowej, której cechą swoistą jest 
współoddziaływanie na siebie osób uczestniczących w interakcji. Jest natomiast relacja 
podmiot–przedmiot. Styl komunikacji jest tu dość formalny, ponieważ celem doradcy 
jest zebranie konkretnych informacji, aby zaplanować odpowiednie kroki w celu roz-
wiązania problemu. Dialog dyrektywny przybiera formę wywiadu – osoba radząca się 
ma za zadanie odpowiadać na pytania zadawane przez doradcę. To doradca kieruje 
rozmową, w każdej chwili może zainicjować i przerwać wypowiedź osoby radzącej się. 
Jest skupiony na zbieraniu istotnych informacji. Sposób rozmowy przypomina model 
medyczny, gdyż doradca tak jak lekarz koncentruje się na trudnościach, zaburzeniach, 
dysfunkcjach doświadczanych przez osobę radzącą się. Bada sytuację problemową 
(diagnozuje osobę radzącą się) i formułuje poradę o instruktażowym charakterze 
(prognozuje zmiany i daje konkretne zalecenia). Redukuje obraz osoby radzącej się 
i jej życia do przeżywanych przez nią problemów oraz ogranicza potencjał jednostki, 
stawiając się w pozycji tego, który wie lepiej, gdyż narzuca jednostce rozumienie sy-
tuacji i oczekuje od niej jedynie stosowania się do podawanej przez siebie mądrości 
(Czerkawska 2013, s. 75-76; Kargulowa 1986, s. 13-18; 2004, s. 207; Wojtasik 1993, 
s. 10-13). Doradca nie poznaje Innego, nie skupia się na rozumieniu jego świata, nie 
buduje z nim porozumienia. Bycie w relacji poradniczej ma charakter fizyczny, ale 
podmioty nie spotykają się w sensie gadamerowskim. W poradnictwie dyrektywnym 
króluje dialog w swym technicznym wymiarze jako forma komunikacji nakierowana 
na konkretne, celowe działania – wyeliminowanie trudności, przystosowanie się osoby 
radzącej się do wymogów zewnętrznego świata i osiągnięcie posłuszeństwa klientów, 
korzystających z pomocy eksperckiej. W takim ujęciu poradnictwo dyrektywne nie 
spełnia warunków relacji podmiotowej. 

Warto wspomnieć, że Kargulowa zainspirowana Teorią Działania Komunikacyjnego 
Jürgena Habermasa pisze o dwóch rodzajach takiej aktywności w obrębie poradnictwa. 
Pierwszy przybiera postać „preformatywnych aktów mowy” związanych z instrumen-
talnymi, celowymi i strategicznymi działaniami, drugi zaś ma postać „komunikacyjnych 
aktów mowy”, które rozumie się jako próby komunikacji i rozumienia Innego bądź bycia 
zrozumianym dla Innych (Kargulowa 2004, s. 37). Na podstawie dwóch wyróżnionych 
powyżej form działań komunikacyjnych formułują się dwa podejścia interakcyjne. 
Jedno nakierowane na komunikację jako narzędzie oddziaływań poradniczych, i tu my-
ślę, można umiejscowić poradnictwo dyrektywne, drugie podejście, z akcentem poło-
żonym na rozumienie jako wzajemną wymianę, czyli współoddziaływanie podmiotów, 
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wpisuje się w rozumienie człowieka jako istoty dialogicznej, co wskazywałoby na 
założenia i praktykę w zakresie poradnictwa dialogowego i liberalnego. 

Teoretyczne założenia oparte na koncepcjach psychologicznych człowieka wywo-
dzą się w poradnictwie liberalnym z humanistycznej koncepcji człowieka, natomiast 
w poradnictwie dialogowym z poznawczej wizji człowieka i antropologii filozoficznej 
(Kargulowa 1986, s. 19, 23; 2004, s. 40). W zakresie obu tych typów poradnictwa ro-
dzaj podejścia i kształtowania procesu poradniczego wyznacza charakter i swoistość 
relacji poradniczej. Relacja zarówno w przypadku poradnictwa dialogowego, jak i li-
beralnego przyjmuje obustronny kierunek oddziaływań podmiotów uczestniczących 
w procesie. Podmiotowy charakter interakcji ma swój wyraz w relacji podmiot (do-
radca)–podmiot (radzący się), co według zasady dialogicznej jest podstawą zaistnienia 
dialogu (Kargulowa 1986; 2004). 

Dokonując analizy formalnej założeń poradnictwa pod kątem uwarunkowań dla 
zaistnienia dialogu w wymiarze hermeneutycznym, można wziąć pod uwagę dwa nurty: 
liberalny i dialogowy, w obszarze których dialog jest najważniejszym komponentem 
działań poradniczych. Aby mieć jasność, wkraczając na teren dialogu hermeneutycz-
nego w poradnictwie, warto zapytać o aktywność dialogową w relacji poradniczej oraz 
cel autentycznego dialogu, rozumianego przez Gadamera jako spotkanie Ja–Ty, dwóch 
innych. W poradnictwie dialogowym i liberalnym to człowiek, a nie jego problem 
stoi w centrum zainteresowań. Dialog staje się metodą wspólnych poszukiwań drogi 
wyjścia z impasu osoby, która zwraca się o pomoc, ale celem jest jej rozwój, a nie tylko 
poradzenie sobie z trudną sytuacją. Wejście w dialog wydaje się jedynym rozwiąza-
niem. Aby jednak uruchomić proces pomocowy oparty na wspólnych poszukiwaniach 
rozwiązań problemu osoby radzącej się, niezbędna jest aktywność dialogowa po obu 
stronach diady. Z tej perspektywy problem, czyli przedmiot działań poradniczych, 
stanowi powód spotkania, ale także jest tym elementem, który umożliwia wejście 
w dialog. Dla doradcy dialogowego i liberalnego problem jest pretekstem do rozmowy 
z osobą radzącą się, ale staje się również przesłanką do stworzenia dla niej przestrzeni 
spotkania z własnym światem przeżyć, marzeń, planów, możliwości, ograniczeń i nie-
pokojów. To także „zaproszenie” do dialogu z samym sobą w dynamicznym procesie 
współtworzonym przez specjalistę. Rezultaty tak prowadzonych sesji mogą się wyrażać 
w pełniejszym niż dotąd rozumieniu siebie, otaczającej rzeczywistości i satysfakcji 
czerpanej z bycia w relacji spotkaniowej z innymi. Ważnym elementem scalającym 
i rzeczywiście tworzącym z dwóch podmiotów diadę jest wejście w relację rozumianą 
jako współdziałanie, której celem jest zrozumienie sytuacji problemowej oraz wspólne 
ustanowienie kierunku działań zmierzających do rozwiązania problemu. W przypadku 
poradnictwa dialogowego, podobnie jak i liberalnego, współdziałanie odbywa się w dia-
logu. W trakcie prowadzenia dialogu pojawia się współoddziaływanie obu jednostek. 
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Aktywność dialogowa w procesie poradniczym jest niejako wywoływana przez pro-
blem, który jest powodem spotkania pomocowego. Z powyższych rozważań wyłania 
się również cel, któremu ma służyć dialog pomiędzy radzącym się a doradcą. 

Akcentując cele autentycznego dialogu w poradnictwie, należy jeszcze raz odnieść 
się do założeń teoretycznych. Otóż celem wszelkich działań pomocowych poradnictwa 
jest zwiększenie ogólnej psychicznej kondycji osoby radzącej się oraz wspólne znale-
zienie rozwiązania problemu (poradnictwo dialogowe) i budowanie autonomii klienta 
w tym obszarze (poradnictwo liberalne) (Kargulowa 2004, s. 43). Zaakcentowanie 
kwestii wspólnych działań w procesie poradniczym zmierzających do rozwiązania 
problemu zakłada udział dialogu jako pomostu dla zawiązania pewnej wspólnoty 
interakcyjnej pomiędzy osobą radzącą się i doradcą. Współoddziaływanie, o którym 
pisze Kargulowa (2004, s. 39), będące istotą dialogu, mającego miejsce zawsze między 
jakimś Ja i jakimś Ty, powoduje zmianę w obu podmiotach. Zmianę nie tylko rozumianą 
jako rozwiązanie problemu, ale także jako tą, która na drodze poszukiwań dokonuje 
się w osobie klienta (radzącego się).

Możliwości i ograniczenia przeniesienia  
gadamerowskiego rozumienia dialogu do praktyki poradniczej

Wiele wątków w hermeneutyce gadamerowskiej wartych jest uwagi z perspektywy 
praktyki poradnictwa dialogowego i liberalnego. Ważnym elementem obecnych analiz 
jest podkreślana przez Gadamera pierwotność „wspólnoty rozmowy” jako obszaru 
spo łecznego rozumienia. Dla tego filozofa dialog i rozmowa jest zjawiskiem tożsamym, 
dlatego w dalszej części opracowania terminy te będę traktować jako jednoznaczne. 
Najpierw jednak należy wyjaśnić pewien niuans, dotyczący rozumienia rozmowy 
i dialogu w praktyce poradniczej. Sytuacja poradnicza w dwóch omawianych typach 
poradnictwa – dialogowym i liberalnym – przybiera postać spotkania dwóch lub więcej 
podmiotów. Powodem spotkania z perspektywy osoby radzącej się jest jej problem. Dla 
doradcy staje się on pretekstem do kształtowania w osobie radzącej się umiejętności 
samopomocy, rozumienia siebie, ukierunkowania własnego rozwoju, samorealizacji 
(Kargulowa 1986; 1996). Tak więc mimo różnych perspektyw człowiek, a nie jego 
problem staje się w relacji poradniczej punktem centralnym wszelkich działań po-
mocowych. To nie znaczy, że problem nie ma znaczenia. Bywa tak, że to właśnie jego 
rodzaj wyznacza formę podejścia w relacji, co ukierunkowuje działania poradnicze na 
rozmowę i/lub na dialog w rozumieniu hermeneutycznym. W przypadku problemu 
natury instrumentalnej, który dotyczy pozyskania przez radzącego się wiedzy, sprawno-
ści, umiejętności czy kompetencji społecznych, dialog w swej hermeneutycznej postaci 
nie jest konieczny. Wystarczająca jest rozmowa nakierowana na zdobycie konkretnych 
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informacji, czy też ukierunkowana na ćwiczenie umiejętności. W sytuacji problemu 
natury egzystencjalnej proces pomocowy jest bezpośrednio związany z rozmową i dia-
logiem. Wyjaśniając takie rozróżnienie, posłużę się słowami Kargulowej, która ten 
rodzaj problemów rozumie w szerokim znaczeniu jako „specyficznie ludzki sposób 
istnienia”, jako poszukiwanie sensu życia lub w węższym – jako odnoszenie się do 
rzeczywistości pozaempirycznej, na którą składają się byty idealne, wartości absolutne, 
w tym także poznawcze i estetyczne rodzące problemy możliwe do rozwiązania (być 
może tylko częściowego) dzięki poradnictwu, określanemu jako „dotyczące wszystkich 
sfer życia” (Czerkawska 2013, s. 87; Kargulowa 2004, s. 43). Cel spotkania, jakim jest 
rozwiązanie problemu egzystencjalnego, wyznacza konieczność nawiązania rozmowy. 
Dopiero w dalszej kolejności, pojawia się dialog, który można rozumieć w interpretacji 
hermeneutycznej, gadamerowskiej jako spotkanie z innym. Zanim podejmę dalsze roz-
ważania nad miejscem gadamerowskiego rozumienia dialogu w poradnictwie, warto 
podnieść jeszcze jedną kwestię. Dotyczy ona przekształcenia się w procesie pomoco-
wym rozmowy w dialog. Warunkiem zrozumienia tego przekształcenia jest uznanie 
rozmowy – w opozycji do Gadamera – za proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
której nie towarzyszy jeszcze głęboka relacja, dialogu zaś jako swoistej formy rozmowy, 
w której relacja staje się tłem i podstawą współoddziaływania na siebie obu podmio-
tów. Podejmując takie rozróżnienie, można założyć, że w procesie poradniczym czy 
w koncepcji dialogowej, czy liberalnej, których działania dotyczą głównie problemów 
natury instrumentalnej i egzystencjalnej (Straś-Romanowska 1996), aby można było 
mówić o dialogu autentycznym, głębokim, prowadzącym do poznania i zrozumienia 
sytuacji problemowej osoby radzącej się, najpierw musi zaistnieć rozmowa, stanowiąca 
„preludium” do dialogu. 

Działania poradnicze w obrębie obu typów poradnictwa przybierają formę proce-
su, a więc obejmują pewne fazy czy cykle postępowania. W takim przypadku sporym 
nadużyciem byłoby założenie, że przy pierwszym kontakcie radzącego się z doradcą 
dochodzi do dialogu w rozumieniu hermeneutycznym. Szczególnie, jeśli problem dla 
osoby radzącej się stanowi barierę w kontaktach międzyludzkich. Dlatego uważam, że 
w pierwszej fazie procesu poradniczego możemy mówić o rozmowie, która jest neu-
tralną i bezpieczną dla osoby radzącej się formą nawiązania kontaktu. To interakcja, 
w której uczestnicy poznają swoje intencje. Staje się „wstępem” do stworzenia klimatu 
dla autentycznego dialogu. W kontekście praktyki poradniczej i procesu pomocowego 
trudno więc przyjąć za Gadamerem, że rozmowa i dialog są procesem tożsamym.

Jednocześnie trzeba się zgodzić z Gadamerem, że rozmowa jest niejako umiejsco-
wiona pomiędzy pytaniami i odpowiedziami. Pytanie i odpowiedź to figura oparta na 
koniunkcji, pewna całość będąca wspólnym konstruktem słownym zbudowanym przez 
dwóch uczestników dialogu. Budowanie dialogu to nieustanne i wzajemne pobudzanie 
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współuczestnika do kolejnych pytań i konstruowania odpowiedzi na nie, poszukiwanie 
sensu, umiejscowienie go w odniesieniu do własnego rozumienia treści narracji oraz 
stworzenie – w pewnej formie – nowej jakości własnego poznania (samoświadomości), 
rozumienia świata i innych. Właśnie w poradnictwie ogólnożyciowym – jak myślę – 
można by je tak nazywać, dialog odgrywa nieocenioną rolę. Przyjmuje on wymiar 
pytań i odpowiedzi, choć nie zawsze pełna swoboda jest tu możliwa, a nawet – według 
mnie – pożądana. 

Gadamer pisze o pytaniu pedagogicznym (Gadamer 2000, s. 96), którego celem nie 
jest chęć poznania, chęć zrozumienia czegoś nowego. Pytanie jest formułowane w celu 
otrzymania wiadomej odpowiedzi. Nie jest to według tego autora pytanie hermeneu-
tyczne w swym wymiarze, ponieważ jest zamknięte, ograniczone poprzez cel – zmierza-
jące do potwierdzenia racji. Nie prowadzi ono do dialogu, lecz go zamyka. Pozorność 
takiego pytania w znaczeniu hermeneutycznym jest zrozumiała, jednak w kontekście 
praktyki poradniczej nie jest to pytanie bezcelowe czy bezsensowne. Wręcz odwrotnie, 
w niektórych momentach procesu pomocowego jest niezbędne, odgrywa bardzo ważną 
rolę. Dzięki niemu osoba radząca się, odpowiadając na pytanie – nazwę je sterowanym, 
sama sobie uświadamia pewne racje, czy też stan rzeczy w odniesieniu do problemu. 
W procesie poradniczym stawianie pytań zamykających, pytań, na które odpowiedź 
jest znana doradcy, odrywa bardzo ważną rolę, a mianowicie domknięcia pewnych 
tematów, podsumowania, gdzie dopiero usłyszenie własnej wypowiedzi przez osobę 
radzącą się daje jej nowe spojrzenie, skłania do refleksji, zakreśla pole problemowe do 
rozważań. Pytania tego typu spełniają również funkcję korygującą, ukierunkowującą 
narrację osoby radzącej się. Proces poradniczy jest procesem składającym się ze spotkań 
odbywających się w określonym miejscu i określonym czasie. Prowadzenie procesu 
ma też swą metodyczną formę, co w wymiarze praktyki narzuca i określa pewien po-
rządek działań (Malinowska 2011, s. 159). Ten zespół uwarunkowań wymaga pewnej 
struktury prowadzenia dialogu, w którym właśnie pytania zamknięte „porządkują” 
i nakierowują dialog na rozwiązanie problemu – a przecież ten cel jest najważniejszy 
z perspektywy osoby radzącej się. 

Myślę, że w wymiarze praktyki poradniczej, oprócz dialogu w wymiarze herme-
neutycznym, gdzie pytania rodzą kolejne pytania, a poznaniu nie ma końca, te pytania, 
które właściwie według Gadamera nie mają wartości w znaczeniu hermeneutycznym, 
tu w wymiarze praktyki poradniczej przyjmują inną rolę. Rolę niemniej ważną, ponie-
waż powodują progres nie tylko w samej osobie radzącej się, ale we wspólnym dojściu 
do celu, jakim jest rozwiązanie problemu, co jest zasadniczym celem całego procesu 
pomocy.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uwarunkowania procesu poradniczego, moż-
na dojść do wniosku, że prowadzenie dialogu, szczególnie przy ograniczeniu czasowym, 
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jest niebagatelną sztuką. Jeszcze większą jest prowadzenie go tak, aby zaistniał on 
w swym hermeneutycznym wymiarze. O tym jednak decydują – moim zdaniem – inne 
uwarunkowania niż formalne. Kompetencje zawodowe doradcy są bardzo istotne, po-
nieważ to od nich zależy, jak będzie prowadzony proces, natomiast w kontekście samego 
dialogu w jego hermeneutycznym znaczeniu nie one są najważniejsze. Kompetencje 
osobiste – moim zdaniem – odgrywają najważniejszą rolę. To one tworzą tło relacji, 
są powodem, dla którego radzący się chce uczestniczyć w procesie, obdarza zaufaniem 
doradcę, a dialog przybiera coraz bardziej otwartą formę. 

Często to, co unikatowe, nieformalne, co wybiega poza oczywistość „tu i teraz”, 
w relacji pomocowej tworzy sytuację, w której kontakt niepostrzeżenie przeradza się 
w relację, a rozmowa w dialog w hermeneutycznym wymiarze. Na doradcy ciąży duża 
odpowiedzialność powiązana z nierównoważnym jednak układem, gdzie to pod jego 
„adresem kierowany jest pewien zespół społecznych oczekiwań i wymagań, dotyczących 
zarówno jego umiejętności, wiedzy, kompetencji, jak i cech osobowości” (Kargulowa 
2004, s. 39). W tym układzie zależności doradca staje się osobą, od której oczekuje się 
takich działań, które doprowadzą do wyjścia z problematycznej sytuacji osoby radzącej 
się. Jest więc osobą odpowiedzialną za proces, jego przebieg i wynik. 

Pisząc o dialogu w znaczeniu hermeneutycznym, trudno oczekiwać, aby dialog, 
w którym doradca przyjmuje rolę prowadzącego, był w swym wymiarze, zgodnie z wi-
zją Gadamera, autentycznym, obustronnym i prowadzącym do nowej jakości „bycia 
w świecie” obu osób. W tym specyficznym rodzaju dialogu nie istnieje równowaga we 
współoddziaływaniu. W dialogu, w hermeneutycznej postaci, główną osią wymiany 
jest współoddziaływanie obu stron i wskutek tegoż oddziaływania zachodząca zmiana. 
Mimo że każdy dialog, każdy kontakt z inną osobą wprowadza jakieś zmiany, to powsta-
je pytanie, czy o tego typu zmiany chodzi w poradnictwie. Czy dialog hermeneutyczny 
jest w ogóle możliwy w toku tego procesu? 

Mimo powyższych rozważań, które nie zarysowały optymistycznego obrazu moż-
liwości przeniesienia gadamerowskiego rozumienia dialogu w praktykę poradniczą, 
a bardziej ujawniły obraz ograniczeń, jakie stwarza poradnictwo, uważam, że nie jest 
to kwestia zamknięta. Otwieram nią inny rozdział, bardziej złożony z refleksji niż 
analiz.

Poszukiwanie możliwości tworzenia klimatu otwartego dialogu  
w praktyce poradniczej 

Ograniczenia przeniesienia dialogu w rozumieniu hermeneutycznym są uwarunkowa-
ne – jak wynika z powyższych rozważań – w głównej mierze przez cele, specyfikę i rolę 
doradcy. Jednak istnieje jeszcze jeden element – fenomen leżący u podstaw każdej relacji 



128 Joanna Frątczak

pomiędzy ludźmi. Tło, w którym zawarta jest jedyna w swym rodzaju pozasłowna sfera 
wymiany myśli, odczuć, intencji i emocji, w której jedna osoba „czyta” drugą. Można 
mnożyć warunki do zaistnienia dialogu, tworząc idealną strukturę zależności. Myślę, 
że nic jednak nie zmieni tego, że warunki zaistnienia dialogu w poradnictwie tworzy 
nie jedna osoba (doradca), a dwie (doradca i osoba radząca się). To, czy nić dialogu 
połączy oba podmioty, jest tylko i wyłącznie kwestią ich gotowości. Czy w poradnictwie 
jest możliwe tak umiejętne kierowanie rozmową, aby przeszła na inny, wyższy wymiar, 
na wymiar dialogu w jego hermeneutycznej postaci? Czy prawidłowo formułowane 
pytania otwarte, tak ważne dla dialogu według Gadamera, spowodują, że on zaistnieje? 
Czy możliwe jest konstruowanie procesu pomocowego w taki sposób, aby z za łożenia 
pojawił się w nim dialog, ponieważ niesie ze sobą korzyści poznawcze, rozwój i głębsze 
rozumienie Innych? Myślę, że nie istnieje złoty środek i w tym względzie. Niesienie 
pomocy to zawsze spotkanie będące zderzeniem się z nieoczekiwanym. Każda osoba 
zwracająca się o pomoc jest Innym, każda sytuacja problemowa jest inna. Każdy doradca 
jest kimś innym. Mimo że to tylko symboliczna gra słów i znaczeń, ujawnia pewną 
prawdę o procesie pomocowym jako interakcji międzyosobowej. 

Może radzący się w zamiarze nie ma rozwoju własnego Ja, własnej samoświadomo-
ści, ale raczej samoaktualizację i spodziewa się szybkiego wyjścia z patowej sytuacji, a nie 
dogłębnego dialogu w rozumieniu hermeneutyki gadamerowskiej. Nie każda osoba 
ma też gotowość do wejścia w taką relację. Mało kto – choć jest to sfera milczenia – 
pozostawia swoje stereotypy, uprzedzenia, poglądy czy wartości w „neutralnej strefie”, 
gdy np. w bezpośrednim kontakcie właśnie z ich antagonistyczną postacią zdarzy mu 
się spotkać. Spotkanie pomocowe ma wiele wymiarów, związanych przede wszystkim 
z całym kolorytem natury ludzkiej. Nie jest ono łatwe, choć można założyć, że staje 
się łatwiejsze z chwilą, gdy doradca – a na nim spoczywa duża odpowiedzialność za 
proces i jego sens – dostrzeże wartość w byciu z Innym w wielowymiarowej przestrzeni 
słów i znaczeń. Dialog w rozumieniu hermeneutycznym to ideał porozumienia, który 
trudno przenieść na grunt praktyki poradniczej. Każdy ideał ma jednak w sobie to, że 
można do niego dążyć. 

Kończąc swoje refleksje, użyję metafory. Porównałabym hermeneutyczny dialog 
do otwartych drzwi. Dlaczego otwartych? Myślę, że wiele osób przez nie zagląda, jest 
zaintrygowanych, ale niewielu będzie tak odważnych i ciekawych, aby przez nie przejść. 
Pozostając w bezpiecznym miejscu, w swym status quo, odmawiamy sobie szansy na 
rozwój tak w sferze osobowej, jak i zawodowej. Czy nie warto więc zrobić krok w przód, 
pokonać ustaloną granicę i wejść w nowy krąg rozumienia świata, siebie i innych? To 
pytanie można zadać każdemu człowiekowi. Szczególną rolę jednak przyjmuje ono 
w odniesieniu do osób, które podejmują trudne zadanie profesjonalnego niesienia po-
mocy. Przekraczając tę granicę, dajemy szansę na rozwój nie tylko sobie, ale i drugiemu 
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człowiekowi, oferując mu niejako przy okazji tego spotkania to, co najcenniejsze – bycie 
w dialogu i pełniejsze bycie w świecie.

Podsumowanie 

Powyższy tekst jest wypowiedzią na temat form dialogu w poradnictwie. Przyjmując 
za horyzont teoretyczny hermeneutykę H.-G. Gadamera, dokonałam próby analizy 
warunków zaistnienia dialogu pod kątem teoretycznych założeń trzech typów porad-
nictwa: dyrektywnego, dialogowego, liberalnego. Rezultatem moich rozważań jest wska-
zanie na dwa typy poradnictwa, liberalnego i dialogowego. Ich teoretyczne założenia 
spełniają warunki do zaistnienia dialogu, z uwzględnieniem koncepcji formułującej 
wizję człowieka, która decyduje o swoistości procesu oraz formie relacji pomiędzy 
osobą radzącą się i doradcą. W dalszej części podjęłam dyskusję nad możliwościami 
i ograniczeniami przeniesienia gadamerowskiego rozumienia dialogu do praktyki 
poradniczej. Uwzględniając dialektykę dialogu, według Gadamera umiejscowioną 
pomiędzy pytaniem a odpowiedzią, analizuję rolę pytań otwartych i tych, które zostały 
nazwane przez myśliciela „pedagogicznymi” w odniesieniu do praktyki poradniczej. 
Wynikiem namysłu jest ukazanie obrazu ograniczeń wynikających z uwarunkowań, 
które dotyczą metodycznych i technicznych aspektów prowadzenia procesu porad-
niczego. Ostatnia część przyjmuje formę refleksji nad możliwościami tworzenia kli-
matu otwartego dialogu w poradnictwie. Rozważania te w swej formie korespondują 
z wcześniejszą optyką, lecz przyjmują postać pytań do Czytelnika, pozostawiając temat 
otwarty dla Jego własnych refleksji.
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O DIALOGU W UJĘCIU GADAMEROWSKIM. PRÓBA ANALIZY PORADOZNAWCZEJ 

streszczenie: Tekst przyjmuje formę namysłu nad dialogiem w poradnictwie. Horyzont teoretyczny 
rozważań wyznacza hermeneutyka H.-G. Gadamera. Korzystając z tego podejścia, analizuję dialog 
w obszarze poradnictwa oraz sytuację spotkania osoby radzącej się i doradcy. Podejmuję dyskusję 
nad możliwościami i ograniczeniami przeniesienia gadamerowskiego rozumienia dialogu do praktyki 
poradniczej. Wskazuję na różnice pomiędzy rozmową sterowaną a dialogiem w procesie poradniczym. 
Ważnym elementem rozważań są pytania: jakie warunki muszą być spełnione, by można było mówić 
o dialogu w poradnictwie?, do czego prowadzi dialog?, jaka jest aktywność dialogowa podmiotów 
w relacji poradniczej? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania, dzielę się refleksjami dotyczącymi 
tworzenia klimatu otwartego dialogu w poradnictwie. 
słowa kluczowe: dialog, rozmowa, poradnictwo, poradnictwo dyrektywne, poradnictwo dialogowe, 

poradnictwo liberalne.

DIALOGUE IN THE GADAMERIAN VIEW. AN ATTEMPT OF COUNSELLING ANALYSIS

summary: The text takes the form of consideration on dialogue in counselling. The theoretical horizon 
of consideration is pointed out by Gadamer’s hermeneutics. I analyse dialogue using this approach in 
the field of counselling and situation of a meeting of a client and a counsellor. Also a discussion on pos-
sibilities and limitations of Gadamer’s transfer based on dialogue understanding from understanding to 
counselling practice is undertaken. The differences between the guided conversation and the dialogue 
in counselling process are signalised. The important part of considerations are questions like: what 
conditions should be fulfilled to dialogue in counselling?, what objectives are set by dialogue?, what 
is the dialogical activity of subjects in counselling relation? I intend to give answers to the questions 
mentioned above and share reflections about the creation of the open dialogue in counselling.
keywords: dialogue, conversation, counselling, directive counselling, dialogue-based counselling, 

liberal counselling. 
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SIEć, CZYLI KOMPLEKSOWE INSTYTUCJONALNE WSPARCIE  
OSÓB OPUSZCZAJąCYCH ZAKŁADY KARNE

Zakończenie izolacji w placówce penitencjarnej oraz powrót do społeczeństwa są nie-
wątpliwie wyzwaniem zarówno dla osoby opuszczającej zakład karny, jak i otoczenia. 
Z chwilą opuszczenia murów więziennych jednostka staje przed bardzo trudnym wy-
zwaniem, jakim jest życie na wolności. Jak dowodzą badania Aleksandry Szymanowskiej 
(2003), wielu osobom nie udaje się powrócić do społeczeństwa mimo deklaracji, że po 
opuszczeniu zakładu karnego będą żyły zgodnie ze społecznymi normami. Readaptacja 
społeczna jest tym trudniejsza, im dłużej skazany przebywał w izolacji więziennej. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest sytuacji osób opuszczających zakłady karne. 
Autorzy dowodzą konieczności wsparcia byłych skazanych w ich powrocie do spo-
łeczeństwa oraz wskazują na rolę środowiska lokalnego w tym działaniu. Punktem 
wyjścia dla podjętych rozważań jest podkreślana od kilku lat potrzeba stworzenia sieci 
instytucjonalnego wsparcia osób opuszczających zakłady karne (m.in. Bałandynowicz 
2006; Miłkowska 2010 i in.).

Urszula Sobczyszyn przyjmuje, że readaptacja społeczna to „ponowne przystoso-
wanie jednostki odizolowanej od społeczeństwa do samodzielnego i aktywnego życia 
według zasad społeczno-moralnych, które panują w środowisku wolnościowym” (2009, 
s. 126). Jak pisze Anna Kieszkowska: 

readaptacja społeczna skazanych ma na celu przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego 
życia w społeczeństwie, nauczenie spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawaniu 
patologii społecznych, a także kształcenie u skazanych umiejętności pozwalających na pełnienie 
akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa 
i potępienia przez nie (2009, s. 99). 

Aby readaptacja społeczna powiodła się, skazany musi wykonać poczwórny wysiłek: 
rozstać się ze swoją kryminalną przeszłością, popracować nad teraźniejszością, zapla-
nować przyszłość oraz według tych planów zacząć nowe życie (Pindel 2009, s. 126). 
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Readaptacja społeczna skazanych rozpoczyna się jeszcze w zakładzie penitencjar-
nym, zaraz po ich osadzeniu. Lokuje się ona w szeroko rozumianej resocjalizacji, czyli 
procesie wtórnego uspołecznienia jednostek antyspołecznych, polegającym na wyrabia-
niu takich przyzwyczajeń, nawyków i postaw, które pozwolą na prawidłowe współżycie 
społeczne, oparte na respektowaniu obowiązujących norm prawnych i społecznych. 
Działania przygotowujące do przyszłego życia na wolności obejmują takie elementy, 
jak: edukacja ogólnokształcąca i zawodowa, praktyczna nauka zawodu, przygotowanie 
do konstruktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia kulturalno-oświatowe, 
rozwijanie zainteresowań oraz wychowanie fizyczne1.

Zgodnie z art. 164 Kodeksu karnego wykonawczego, pół roku przed opuszczeniem 
zakładu penitencjarnego skazany jest przygotowywany do opuszczenia placówki2. 
W ramach przygotowań administracja zakładu karnego ułatwia skazanemu nawiązanie 
kontaktu z kuratorem sądowym, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi 
instytucjami, mającymi na celu pomoc w społecznej readaptacji osób opuszczających 
zakłady karne. Warto jednak dodać, że działania te nie mają charakteru obligatoryjnego, 
stosuje się je tylko wówczas, gdy jest to „niezbędne” lub „w miarę potrzeby”, pomoc zaś 
ma mieć charakter doraźny (art. 166 § 1 k.k.w.)3. 

Czynniki utrudniające readaptację społeczną skazanych  
po opuszczeniu placówki penitencjarnej

Powrót skazanego do społeczeństwa jest warunkowany wieloma czynnikami zewnętrz-
nymi (tkwiącymi poza murami zakładu karnego), wewnętrznymi (tkwiącymi w jed-
nostce) oraz penitencjarnymi (tkwiącymi w zakładzie karnym). W grupie czynników 
zewnętrznych zasadniczą rolę odgrywają bezdomność oraz bezrobocie4. Opuszczenie 
zakładu karnego wiąże się nierzadko z zasadniczą zmianą sytuacji życiowej. Bywa, że 

1 Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych, Dz.U. z dnia 
9 marca 2004 r. §2.

2 Szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, 
Dz.U. Nr 112, poz. 1064. 

3 Posłużenie się przez ustawodawcę określeniem pomoc niezbędna i doraźna ma na celu ogra-
niczenie zapewnienia jej jedynie na poziomie minimalnym i tylko w wypadkach, gdy skazany nie 
dysponuje żadnymi środkami utrzymania i nie ma możliwości zarabiania ze względu na brak pracy 
lub zły stan zdrowia (por. Szymanowski, Świda 1998, s. 384-385). 

4 Badania H. Machela na temat przyczyn powrotu do przestępstwa wskazują na uwarunkowania 
społeczne, tj.: trudności w znalezieniu pracy zarobkowej lub niemożności jej podjęcia, niedostateczne 
warunki materialne utrudniające egzystencję, konflikt z rodziną, brak mieszkania lub jakiegokolwiek 
zakwaterowania, niechęć ze strony otoczenia społecznego, pozostawanie poza jakąkolwiek kontrolą 
społeczną (por. Machel 2003, s. 298).



133sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne

podczas pobytu w zakładzie karnym dochodzi do rozwodu, eksmisji, pozbawienia praw 
rodzicielskich, co sprawia, że były skazany pozbawiony jest podstawowych środków do 
życia, nie ma dachu nad głową i pracy; zmuszony jest poszukiwać noclegu w schronisku 
dla bezdomnych. Równie istotnym czynnikiem utrudniającym readaptację skazanym 
jest bezrobocie. Osoby opuszczające zakłady karne mają trudności w znalezieniu pra-
cy, ponieważ ich kryminalna przeszłość wywołuje niechęć i nieufność pracodawców. 
Ponadto skazani to najczęściej osoby nieprzyzwyczajone do systematycznej i rzetelnej 
pracy, co również zniechęca potencjalnych pracodawców. Brak pracy, bezdomność 
prowadzą do braku poczucia bezpieczeństwa, utraty szacunku, poczucia osamotnienia, 
niższości, wyobcowania, a w konsekwencji do separacji od społeczeństwa i wykluczenia. 

Powyższe czynniki najczęściej współwystępują z brakiem więzi i wsparcia ze strony 
osób bliskich, zwłaszcza prawidłowo funkcjonującej rodziny. Silne więzi rodzinne mogą 
stanowić podstawowy czynnik motywujący do zmiany i pracy byłego skazanego nad 
sobą; ich brak prowadzi do zniechęcenia i rezygnacji ze starań. 

Adaptację do życia na wolności utrudniają także czynniki wewnętrzne, w tym 
głównie cechy typowe dla socjopatii, takie jak: niezdolność do odczuwania uczuć 
wyższych (wstydu, winy, miłości, empatii) oraz brak umiejętności do wykształcenia 
stosownych umiejętności społecznych, niezbędnych do nawiązania i utrzymywania 
trwałych i bliskich związków interpersonalnych (Sobczyszyn 2009, s. 130). Istotnymi 
czynnikami wewnętrznymi utrudniającymi proces readaptacji są uzależnienia oraz 
upośledzenie umysłowe. Uzależnienia nie tylko upośledzają realizację ról społecznych, 
ale nierzadko prowadzą do przestępstwa. Osoby upośledzone umysłowo mają mniejszą 
zdolność przystosowawczą w zakresie porozumiewania się, uspołeczniania i samo-
dzielności (Sobczyszyn 2009, s. 131). Inne czynniki utrudniające adaptację społeczną 
to brak umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz syndrom wyuczonej bezradności, 
brak wiedzy i umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy, a także braki 
w wykształceniu, brak zawodu oraz nawyku pracy, zły stan psychiczny czy fizyczny 
(Mańka, Ornacka 2010, s. 84). 

Ostatnią grupę czynników utrudniających readaptację społeczną skazanych sta-
nowią czynniki penitencjarne, tkwiące w środowisku zakładu karnego. Wymienić tu 
należy: zanik celów i aspiracji życiowych, a także syndrom wyuczonej bezradności, 
związane z izolacyjnym charakterem zakładu karnego. Wpływ tych czynników nasila 
się proporcjonalnie do długości wyroku (Machel 2007, s. 158).

Przedstawione czynniki stanowią istotne bariery w budowaniu nowego życia i nie-
rzadko przyczyniają się do ponownego wejścia na drogę przestępczą. Okazuje się bo-
wiem, że w wielu wypadkach powrót do życia na wolności jest trudniejszy niż pobyt 
w więzieniu.
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Ośrodki wsparcia i pomocy postpenitencjarnej 

O pomyślności procesu readaptacji decyduje zakres pomocy, jaka udzielana jest byłemu 
skazanemu jeszcze w murach zakładu karnego i bezpośrednio po jego opuszczeniu. 
Z uwagi na to, że „właściwe przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładów kar-
nych może wywołać istotny wpływ na efekty wykonania kary”5, w Kodeksie karnym 
wykonawczym uregulowano wiele kwestii dotyczących udzielenia im pomocy w spo-
łecznej readaptacji w okresie poprzedzającym opuszczenie zakładu oraz po wyjściu 
na wolność6. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów powołano również Radę 
Główną oraz Terenowe Rady do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym7. 
Dokumenty te wyraźnie wskazują na potrzebę współpracy i współdziałania instytucji 
samorządowych i organizacji pozarządowych użytecznych dla prawidłowej reintegracji 
osób skazanych ze środowiskiem otwartym. W ramach polityki społecznej państwa do 
pomocy i wsparcia zobowiązane są wyznaczone instytucje. Są to m.in. wydział spraw 
lokalowych urzędu gminy, gminny ośrodek pomocy społecznej, ośrodki interwencji 
kryzysowej, centra integracji społecznej, powiatowy zespół orzekający o stopniu niepeł-
nosprawności, powiatowy urząd pracy, dom pomocy społecznej, ośrodki, schroniska 
i noclegownie dla bezdomnych, fundacje, stowarzyszenia, Kościół. Obowiązek samo-
rządu terytorialnego wobec skazanych określa art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

Na internetowej stronie bazy.ngo.pl wymienionych jest 320 organizacji i instytucji 
działających na rzecz więźniów i osób opuszczających zakłady karne. Są to: ośrodki 
pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki terapii 
uzależnień, wsparciem prawnym służą biura porad obywatelskich. Większość stanowią 
organizacje pozarządowe, obywatelskie, niezwiązane z administracją publiczną. 

Mimo niemałej liczby podmiotów zajmujących się pomocą i wsparciem osób opusz-
czających zakłady karne dostęp do nich mają byli skazani, którzy chcą i potrafią z nich 
skorzystać, a ponadto mają do nich dostęp. Niestety, ośrodki pomocy i wsparcia są 
głównie zlokalizowane w większych miastach, mieszkańcy mniejszych miejscowości nie 
mają do nich bezpośredniego dostępu. Przykładem są ośrodki interwencji kryzysowej, 
specjalnie powołane do niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji8, których mamy 

5 Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego wykonawczego (1997), s. 560.
6 Por. Kodeks karny wykonawczy, art. 164.
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 723).
8 Ośrodki interwencji kryzysowej podejmują działania interdyscyplinarne na rzecz osób i rodzin 

będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzyso-
wej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, Dz.U.2016.0.930.
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w kraju zaledwie 1059. Innym przykładem są centra integracji społecznej, powstałe 
na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym10, w liczbie 12711. Biorąc pod uwagę to, że 
każdego roku zakłady karne opuszcza około 30 tysięcy osób – liczba wspomnianych 
instytucji jest niewystarczająca. Ośrodki powołane celowo do niesienia pomocy oso-
bom opuszczającym zakłady karne funkcjonują jedynie w kilku miastach (oddziały 
Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 
Zielonej Górze, Piasecznie, Olsztynie), tylko dwa z nich (w Warszawie i Białymstoku) 
prowadzą ośrodki całodobowe („Dom Patronatu”). 

Potrzeba budowania sieci wsparcia byłych skazanych w społeczności lokalnej

Przedstawione dotychczas rozważania dowodzą, że droga osoby opuszczającej zakład 
karny do pełnej wolności jest niezwykle trudna. Nawet skazani objęci programem 
przygotowawczym podczas pobytu w zakładzie karnym napotykają po wyjściu na wol-
ność wiele trudności. Dotyczą one wielu kwestii, począwszy od miejsca zamieszkania, 
poprzez poszukiwanie pracy, pomocy psychologicznej, poradnictwa zawodowego, aż 
po pomoc i wsparcie innych w radzeniu sobie z podstawowymi kwestiami, jak choćby 
załatwiania spraw w urzędach, pisania podań, sporządzenia CV. W dużo lepszej sytu-
acji są osoby powracające do środowiska rodzinnego, oczekiwane przez najbliższych. 
Osadzeni, którzy mogą liczyć na wsparcie ze strony najbliższych, mają zdecydowanie 
duże szanse na readaptację społeczną, pod warunkiem że rodzina spełnia prawidło-
wo swoje funkcje. Jednak i to wsparcie może się okazać niewystarczające w radzeniu 
sobie z codziennymi problemami. Nie każdy były skazany zwraca się też o pomoc do 
kuratorów sądowych12. Wszystko to wymusza na społeczeństwie podjęcie działań 
ułatwiających osobom wychodzącym na wolność odnalezienie swojego miejsca wśród 
najbliższych i w społeczności lokalnej. 

Istnieje więc potrzeba budowania społecznej sieci współpracy ukierunkowanej 
na pomoc i wsparcie osób powracających z zakładów karnych. Wykorzystać do tego 

9 Dane z roku 2015 na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interwencja kryzysowa.pl.
10 Centra integracji społecznej adresowane są do byłych więźniów, długotrwale bezrobotnych 

bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i środków odurzających, niepełnosprawnych, którzy mogą 
kształcić swoje umiejętności związane z pełnieniem ról społecznych, przyuczać się do zawodu, prze-
kwalifikowywać się lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczyć się jak planować życie i zaspo-
kajać potrzeby własnym staraniem, a także racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami pienięż-
nymi (art. 3). Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. Nr 122, poz. 1143.

11 Na koniec 2013 r. w Polsce aktywnie działało 127 centrów integracji społecznej, głównie 
w miastach (niemal 3/4, w tym w miastach na prawach powiatu – ponad 1/3 CIS-ów). Dane http://
stat.gov.pl/.

12 Według dotychczasowych przepisów wsparcie i pomoc osobie opuszczającej zakład karny 
należy do kuratorów sądowych, pod warunkiem że sam skazany wyrazi gotowość podjęcia z nim 
współpracy.



136 grażyna Miłkowska, sławomir sobański

można metodę organizowania społeczności lokalnej (OSL), czyli procesu zespołowego 
opartego na współpracy wielu podmiotów i instytucji stanowiących zasoby środowiska 
lokalnego. Budowanie sieci współpracy wymaga zaangażowania wielu osób, wskaza-
nia lidera (czy liderów), który podejmie się roli animatora, a także organizatora sieci. 
Organizator sieci odgrywa główną rolę zarówno na etapie tworzenia sieci, jak i jej 
dalszego rozwoju. Dobrze by było, gdyby funkcjonował w ramach określonej instytucji 
samorządu lokalnego czy organizacji pozarządowej, która stanowić może centrum in-
stytucjonalnych porozumień na terenie wybranego miasta (urząd miasta, dom kultury, 
Caritas, instytucje oświatowe itp.), co jest niezwykle ważne przy składaniu wniosków 
projektowych, zdobywaniu środków finansowych i podpisywaniu umów. 

Organizator musi znakomicie znać środowisko lokalne, cieszyć się uznaniem tego 
środowiska; musi umieć nawiązywać relacje społeczne między członkami społeczności, 
umieć zachęcać do współdziałania i pomocy. Organizator sieci tworzy kanały komuni-
kacyjne, zaprasza i mobilizuje do budowania wzajemnych kontaktów, dba o wzajemne 
wspieranie się partnerów, a także „zaraża ideą” środowisko lokalne, przekonuje, że 
podejmowany wysiłek jest społecznie użyteczny i potrzebny. W odniesieniu do osób 
opuszczających zakłady karne jest to zadanie o tyle trudne, że byli skazani nie cieszą 
się społeczną sympatią, w świadomości społecznej byli skazani to często nadal „kry-
minaliści”, których należy się bać. 

Organizatorzy sieci społecznych nie mogą pochodzić z naznaczenia administracyj-
nego czy nadania politycznego. Najczęściej są to autentyczni liderzy, lokalni politycy 
czy działacze społeczni, znani ze swojej aktywności na rzecz innych. Organizatorem 
wspomnianej przez nas sieci może być zarówno kurator sądowy, prezes fundacji czy 
stowarzyszenia, pracownik pomocy społecznej, policjant, ksiądz, nauczyciel, jak i lokal-
ny przedsiębiorca. Ważne jest, by była to osoba przekonana o konieczności wspierania 
i pomocy osób opuszczających zakłady karne, umiejąca pozyskać do swojej idei liderów 
środowiska lokalnego i angażować do współpracy inne podmioty. Może być też tak, że 
w środowisku lokalnym utworzona zostanie organizacja pożytku publicznego, celowo 
powołana do wspierania osób opuszczających zakłady karne czy – szerzej – osoby wy-
magające społecznego wsparcia w kryzysie. Po zarejestrowaniu instytucji jej ustawowy 
przedstawiciel powinien jak najszybciej porozumieć się z władzami miasta (wniosek 
do rady miasta) w celu pozyskania środków na działalność statutową z funduszu zadań 
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym13 i ewentualnego wyznaczenia 
siedziby na terenie miasta. Może to być opuszczony gmach fabryczny, którego remont 
będzie możliwy w trakcie działalności właściwej. Ważna jest tu dobra wola władz 
miasta. Jeszcze jedną ważną alternatywą jest fundusz obywatelski, którego konkurs jest 

13 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dział I, Zasady finansów 
publicznych, art. 127 pkt 1e.
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ogłaszany raz do roku. To przedsięwzięcie polega na zebraniu odpowiedniego poparcia 
społeczności lokalnej, poprzez podpis pod danym projektem pożytku publicznego. 
Jednocześnie pozwoli to na poinformowanie szerszej społeczności o powstaniu takiej 
inicjatywy. Ważną rolę odgrywa w tym zadaniu współpraca samorządu miasta z or-
ganizacją pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi14, ponieważ jej brak może 
zniweczyć dalsze działania. 

Człon sieci wsparcia stanowią osoby skupione wokół organizatora i liderów, z któ-
rymi blisko współpracują. Z całą pewnością muszą być wśród nich pracownicy zakładu 
karnego (kierownik ds. wychowawczych, wychowawcy), kurator sądowy, ponieważ są 
oni pierwszymi osobami informującymi o skazanym, diagnozują też sytuację rodzinną 
skazanego. Oni też mogą doprowadzić do spotkania z grupą wsparcia podczas półrocz-
nego okresu przygotowania do opuszczenia zakładu karnego. Na podstawie uzyskanych 
informacji członkowie sieci określają zakres pomocy niezbędnej każdemu skazanemu, 
który powraca do środowiska lokalnego. W zależności od potrzeb członkowie sieci 
organizują pomoc skazanemu w zakresie:
–  powrotu do środowiska rodzinnego, przyjęcia go przez członków rodziny,
–  zapewnienia zakwaterowania w sytuacji niemożności powrotu do rodziny (z uwagi 

na dysfunkcję rodziny czy też niechęć przyjęcia skazanego, rozwód itp.), 
–  zatrudnienia,
–  podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
–  opieki medycznej,
–  pomocy psychologicznej,
–  terapii uzależnień, 
–  wdrażania byłego skazanego do konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
–  rozwijania zainteresowań,
–  pomocy w rozwiązywaniu problemów byłego skazanego. 

Działania podejmowane wobec osób opuszczających zakłady karne realizowane są 
na podstawie umów i porozumień, a ich realizacja powinna nastąpić przy znaczącym 
udziale organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorów 
sądowych15. Dobrym doświadczeniem jest zawarcie porozumienia z sądem i pracu-
jącymi w nim jednostkami (prokurator, kuratorzy sądowi). Bardzo usprawniłoby to 

14 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 1 i 2.
15 Zgodnie z art. 41 kkw, z dnia 6 czerwca 1997 r., w którym czytamy: „w celu ułatwienia społecznej 

readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, powinno udzielać się 
skazanym oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu 
pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych. § 2. Pomocy, o której mowa w § 1, udzielają właściwe 
organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz kuratorzy sądowi; pomocy tej mogą 
również udzielać podmioty, o których mowa w art. 38 § 1” (Dz.U. Nr 90, poz. 557).
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i wsparło działalność kuratorów, których rolą byłaby głównie pomoc z zakresu praw 
i obowiązków16. Nieocenioną funkcję spełniałoby poradnictwo specjalistyczne, po-
legające na pomocy byłym osadzonym w ubieganiu się o zasiłki, renty itp., ale także 
w konstruowaniu odpowiednich pism urzędowych, podejmowaniu kursów zawodo-
wych, podjęciu decyzji o leczeniu odwykowym itp. 

Schemat 1. Sieć pomocy osobom opuszczającym zakłady karne
Źródło: opracowanie własne.

Głównym partnerem w sieci wsparcia, szczególnie w pierwszych tygodniach i mie-
siącach po opuszczeniu zakładu karnego, są ośrodki pomocy społecznej. Pomoc spo-
łeczna, zgodnie z art. 2 pkt 1, jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moż-
liwości17. Zgodnie z zapisami art. 17 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych 

16 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw 
i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyzna-
czania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru. 
Ustawa z dnia 1.01.2002 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071) § 3.1.

17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 2 pkt 1. 
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gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. zaspokojenie podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych (udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubra-
nia osobom tego pozbawionym)18. 

Jak ilustruje powyższy schemat, środowisko lokalne w zależności od jego wielkości 
i rozwoju ma liczne zasoby, które – poza wymienionym – mogą być wykorzystane we 
wspieraniu i pomocy osobom opuszczającym zakłady karne. Są nimi m.in.: szkoła, 
ośrodki kultury i sportu, instytucje kultu religijnego na co wyraźnie wskazuje art. 38 
§ 2 KKW z dnia 6 czerwca 1997 r. dotyczącego współdziałania instytucji i osób19. 
Nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół to niewątpliwy zasób o znaczącej warto-
ści dla skuteczności opisywanej propozycji rozwiązań, przede wszystkim w zakresie 
uwrażliwienia społeczności lokalnej na brak pomocy postpenitencjarnej, kształtowania 
postaw zrozumienia i otwartości w środowisku lokalnym. Szkoła może być miejscem 
warsztatów, wykładów zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Nie jest odkryciem, 
że szkoła ma znaczący wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Wiedza i umiejęt-
ności przenikające do wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (nauczycieli i rodzi-
ców, rodziców i dzieci, dzieci i nauczycieli) stanowić będą przykład kompleksowego 
wychowania do społecznej odpowiedzialności, zarówno na gruncie szkolnym, jak 
i rodzinnym młodego pokolenia, co jest nieocenionym walorem tej koncepcji. Szkoła 
może być także miejscem edukacji dla byłych skazanych, np. w zakresie nauki pisania 
i czytania ze zrozumieniem, autoprezentacji, obsługi komputera, rozwijania umiejęt-
ności komunikowania się. 

W readaptacji społecznej skazanych istotną rolę mogą odegrać placówki kultury, 
szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności właściwego (tzn. zgodnego ze spo-
łecznymi normami) i konstruktywnego spędzania czasu wolego. Współpraca na tej 
płaszczyźnie umożliwiłaby bezpośrednie włączanie osób z przeszłością kryminalną do 
aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego. W ofercie ośrodków kultury 
są zajęcia teatralne, plastyka, śpiew, taniec, zajęcia sportowe, co pozwala jednocześnie 
na rozwijanie pasji i zainteresowań ich uczestników. Wszystkie te rodzaje aktywności 
sprzyjają readaptacji społecznej; w literaturze przedmiotu podkreśla się ich zasadność 
w resocjalizacji (Konopczyński 2007; 2008). 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na ogromną potrzebę doskonalenia za-
wodowego osób pozbawianych wolności, dlatego wskazane byłoby zawieranie poro-
zumień z urzędami pracy oraz instytucjami kształcenia zawodowego działającymi na 
danym terenie. Za pośrednictwem urzędu pracy podopieczni mogą być delegowani 

18 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 17.
19 W artykule 38 pkt 2 KKW z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (dotyczącego 

współdziałania instytucji i osób), czytamy, że instytucje oświatowe, kulturalne, sportowe i religijne 
„mogą [...] w porozumieniu uczestniczyć w działalności resocjalizacyjnej”. 
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do innych instytucji porządku publicznego, jak np. placówek pomocy społecznej dla 
osób starszych. Tam mogliby pracować na stanowiskach pomocniczych (placowego, 
murarza, pomocy kuchennej itp.); mogliby też pracować jako wolontariusze. Nawet, 
jeśli byli osadzeni nie otrzymywaliby wynagrodzenia za wykonaną pracę, to aktywność 
na rzecz potrzebujących jest ważnym elementem zmian postaw. 

Kolejnym zasobem wsparcia i pomocy osób opuszczających zakłady karne są lokalni 
przedsiębiorcy. Współcześnie działalność charytatywna stała się bardzo popularna. 
Angażują się w nią duże koncerny i mniejsze firmy, które nierzadko wykorzystują 
ją do promocji swojej marki; wiele firm udziela też pomocy w postaci darowizn20. 
W zbiórkach żywności cenną – i znaną już od wielu lat – inicjatywą jest angażowanie 
młodzieży, co obserwujemy corocznie w całym kraju we wszystkich większych marke-
tach w okresach przedświątecznych. Udział młodzieży we wspieraniu byłych skazanych 
jest znakomitym przykładem uspołeczniania młodego pokolenia. 

Innymi akcjami wspierającymi instytucje porządku publicznego są: 1% podatku, 
promocja produktów lokalnych i umieszczenie na nich etykiet akcyjnych, miejskie 
wydarzenia okolicznościowe. Obecnie najpopularniejszą formą wsparcia instytucjo-
nalnego jest przekazywanie 1% podatku na rzecz osób czy instytucji, najmniej spopu-
laryzowana jest promocja produktu lokalnego połączona z działalnością charytatywną. 
W sklepach można obserwować produkty znanych marek produktów spożywczych czy 
przemysłowych z dopiskiem: „kupując nasz produkt, wspierasz akcje…”, zdecydowanie 
rzadko jednak można obserwować takie przedsięwzięcia podejmowane przez małe 
wytwórnie soków, miodu czy wina. Jesteśmy przekonani, że producenci wchodzący 
na rynek dużo by zyskali, angażując się w tego rodzaju akcje. 

Funkcje sieci wobec osób opuszczających zakłady karne 

Właściwie zorganizowana i realizowana pomoc i wsparcie osobom opuszczającym 
zakłady karne spełniają wiele funkcji, zarówno wobec samych skazanych, jak i całego 
społeczeństwa. W tabeli 1 przedstawiono funkcje sieci wobec skazanych wraz z odpo-
wiadającym im działaniom oraz ich realizatorom. 

Warto dodać również funkcje, jakie wspomniane działania spełniałyby w odnie-
sieniu do społeczności lokalnej. Najważniejsze z nich to:
–  wzrost bezpieczeństwa publicznego,
–  zmniejszenie zjawiska powrotności do przestępstwa wśród byłych skazanych,
–  integracja społeczna, rozwijanie obywatelskości,

20 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach art. 42 pkt 2 (nowelizacja 2013).
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Tabela 1. Funkcje sieci wobec byłych skazanych 

Funkcja Zadania Działania
Realizatorzy
(w zależności  
od potrzeb)

Wspierają-
ca rodzinę 
i skazanego 

wsparcie byłego skazanego i pozo-
stałych członków rodziny w roz-
wiązywaniu problemów życio-
wych osoby zwolnionej, a także 
w radzeniu sobie z nierzadko 
doświadczanym przez całą rodzi-
nę ostracyzmem społecznym

terapia rodzinna, doradztwo 
psychopedagogiczne i zawo-
dowe, pomoc w zaspokoje-
niu potrzeb materialnych 
i rzeczowych rodziny

psychoterapeuta, pra-
cownik socjalny, ku-
rator sądowy, doradca 
zawodowy, lokalni 
liderzy 

Zabezpiecza-
jąca (opie-
kuńcza)

pomoc w zaspokojeniu potrzeb 
osób, które po opuszczeniu za-
kładu karnego nie mogą liczyć na 
pomoc i wsparcie rodziny 

zabezpieczenie miejsca 
za mieszkania, doradztwo 
prawne, psychopedago-
giczne i zawodowe, pomoc 
w zaspokojeniu potrzeb ma-
terialnych i rzeczowych 

kurator sądowy, pra-
cownicy pomocy spo-
łecznej, doradca zawo-
dowy, lokalni liderzy, 
wolontariusze

Motywująca 
(podtrzymu-
jąca)

wspieranie byłego skazanego 
w postanowieniach, przeciwdzia-
łanie bezradności, podnoszenie 
samooceny i wiary we własne 
możliwości, integrowanie ze śro-
dowiskiem lokalnym, kształcenie 
umiejętności życiowych 

warsztaty umiejętności spo-
łecznych, trening interper-
sonalny, włączanie do grupy 
wsparcia czy terapeutycznej, 
aktywizowanie do działań 
na rzecz innych (np. praca 
społeczna w domu pomocy 
społecznej, schronisku dla 
zwierząt, szpitalu i in.)

psycholog, terapeuta, 
pracownicy pomo-
cy społecznej, służby 
zdrowia, animatorzy 
kultury, lokalni przed-
siębiorcy, wolontariu-
sze, Kościół 

Rozwijająca kształcenie w skazanym umiejęt-
ności pozyskiwania informacji 
o świecie i korzystania ze współ-
czesnych technologii (załatwianie 
spraw w urzędach, bankach, 
korzystanie z sieci informatycz-
nej, pisanie pism urzędowych), 
kształcenie zawodowe, rozwijanie 
pasji i zainteresowań 

udział w szkoleniach urzędy pracy, doradcy 
zawodowi, pomoc spo-
łeczna (m.in. centra 
integracji społecznej), 
zakłady doskonalenia 
zawodowego, animato-
rzy życia społecznego, 
kulturalnego 

Ochronna kształtowanie postaw zrozumie-
nia i akceptacji wobec osób po-
wracających z zakładów karnych, 
wyrabianie szacunku dla drugiego 
człowieka, gotowości do niesienia 
pomocy 

spotkania z mieszkańcami, 
młodzieżą szkolną 

policja, kuratorzy są- 
dowi, pedagodzy szkol-
ni, nauczyciele

Kontrolna kontrola zachowań byłego ska-
zanego w odniesieniu do prze-
strzegania zasad współżycia 
społecznego oraz wywiązywania 
się z ról społecznych

monitorowanie zachowań 
byłego skazanego

kurator sądowy, lide-
rzy, animatorzy ak-
tywności zawodowej, 
kulturalnej, policja

Źródło: opracowanie własne.
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–  aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz potrzebujących, nie tylko byłych 
skazanych.
Odrębnym, ale równie istotnym zadaniem wobec osób opuszczających instytucje 

penitencjarne wydaje się opracowanie systemowych działań dotyczących leczenia 
z uzależnień. 

Zakończenie 

Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne wymaga społecznego zrozumienia 
i przyzwolenia. Jej skuteczność będzie w dużym stopniu warunkowana przez stosunek 
otoczenia do skazanego i gotowość niesienia pomocy. Z jednej strony niezbędna jest 
więc kontrola społeczna, której osłabienie wyraźnie – jak dowodził Emile Durkheim 
(1999) – przyczynia się do wzrostu patologii, z drugiej zaś rozbudowywanie wię-
zi społecznych, czyli systemu powiązań chroniących człowieka przez wchodzeniem 
w patologie, szczególnie przywiązania i zaangażowania. Wydaje się zatem, że jednym 
z najważniejszych zadań członków sieci organizacji i stowarzyszeń, będzie podnosze-
nie świadomości społecznej, z jednej strony w zakresie ochrony przed przestępczo-
ścią, z drugiej – w zakresie celowości działalności postpenitencjarnej. Potwierdza to 
Aleksandra Iwanowska, która pisze, że: 

w procesie readaptacji skazanych ogromną rolę odgrywa pomoc udzielana nie tylko przez 
instytucje państwowe, ale i przez społeczeństwo. Wydaje się, iż w odniesieniu do zagadnienia 
partycypacji społeczeństwa w świadczeniu pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych 
uwagi wymagają dwie kwestie: stosunek społeczeństwa do potrzeby niesienia pomocy byłym 
więźniom i zakres udzielania takiej pomocy przez społeczeństwo (Iwanowska 2013, s. 49).

Jak podkreśla Wiesław Ambrozik, proces readaptacji społecznej zależy od samej 
jednostki, od poziomu jej wykolejenia i zadomowienia w świecie przestępczym, a także 
od przemian spowodowanych procesem resocjalizacji oraz reakcji, warunków, działań 
pomocowych i wsparcia ze strony społeczeństwa (Ambrozik 2008, s. 184). Jeżeli skazani 
nie zostaną prawidłowo przygotowani do życia na wolności i w chwili opuszczenia 
zakładu karnego nie otrzymają odpowiedniej pomocy: „powrócą tam, gdzie są oczeki-
wani i mogą uzyskać pomoc oraz poczucie bezpieczeństwa. Wrócą do dawnego, często 
zdemoralizowanego środowiska, a to już tylko krok od powrotu do przestępstwa i do 
zakładu karnego” (Szczygieł 2001, s. 64).

Małgorzata Kuć pisze, że 

udany powrót do społeczeństwa po odbyciu długoletniego wyroku pozbawienia wolności 
w znacznym stopniu jest zdeterminowany wsparciem społecznym, jakie zostaje udzielone 
skazanemu przez bliższe i dalsze środowiska społeczne. Brak duchowego i moralnego wsparcia 
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dla osoby powracającej na wolność często staje się przyczyną ponownego wejścia na drogę 
przestępczą (Kuć 2009, s. 118). 

Dlatego też wsparcie osób opuszczających zakłady karne jest zadaniem całego 
społeczeństwa. Im bardziej pomożemy powracającym z zakładów karnych, tym spo-
kojnie i bezpieczniej będziemy żyli, tym mniej będziemy obawiali się o własne mienie, 
zdrowie i życie. 
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SIEć, CZYLI KOMPLEKSOWE INSTYTUCJONALNE WSPARCIE OSÓB OPUSZCZAJąCYCH ZAKŁADY KARNE

streszczenie: Readaptacja osób opuszczających zakłady karne jest jednym z najbardziej porusza-
jących problemów społecznych, a jednocześnie jednym z najrzadziej podejmowanych, wręcz wsty-
dliwym. Nadal w świadomości społecznej były skazany to ktoś „gorszy”, zagrażający bezpieczeństwu 
publicznemu, z pewnością nieuczciwy, skłonny do dalszych przestępstw. A jednocześnie wiemy, 
że wiele osób opuszczających zakłady karne wymaga naszej pomocy, ponieważ nie mają swojego 
miejsca bądź nie chcą wracać do środowiska patologicznego, w którym żyli przed popełnieniem 
przestępstwa. Ich powrotność do przestępstwa często wynika z niemocy i bezradności, z braku 
pracy, mieszkania, braku pomocy i wsparcia ze strony wielu służb i instytucji do tego powołanych. 
W prezentowanym artykule wskazano na możliwości budowania sieci wsparcia, mającej na celu po-
nowne przysposobienie jednostek wykluczonych społecznie. Projekt oparty został na rozpoznaniu, 
zrozumieniu i konstruktywnym wykorzystaniu zasobów lokalnych w readaptacji osób opuszczających 
zakłady karne. Przedstawiona propozycja rozwiązań opiera się na kooperacji powszechnie znanych 
instytucji i środowiska lokalnego. W proponowanym projekcie uwzględnia się również działania 
na rzecz zmiany postaw społecznych, kształtowania społecznej odpowiedzialności, niezbędnych do 
budowania rozwiązań systemowych.
słowa kluczowe: readaptacja społeczna, sieć, skazany, wsparcie, pomoc, doradztwo.

INSTITUTIONAL SUPPORT OF  PEOPLE LEAVING PENITENTIARIES

summary: One of the most evocative and embarrassing social problem, which is tackled very rarely, 
is the readaptation of people who get out of prison. Still, in the social awareness an ex-convict/ 
a former prisoner is perceived as a person who threats public security, someone who is worse, surely 
dishonest, and with a predisposition to further crimes. Nevertheless, we know that ex –convicts need 
our support, because they do not have their own place, or do not want to return to a pathological 
background in which they had lived before they committed the offense. They commit crimes again 
/re-offend for many reasons, such as impotence and helplessness, the lack of job opportunities and 
housing, but above all it is a result of the lack of proper assistance from a number of departments 
and institutions whose task it is. The article puts emphasis on the possibility of building a network 
of support, aimed at the re-adoption of the socially excluded individuals. The project is based on the 
recognition, understanding and constructive use of local resources in the process of the readaptation 
of people who get out of prisons. The proposal of solutions consists of the cooperation of well-known 
institutions and the local environment. The project which is presented concentrates also on actions 
taken in order to change social attitudes, forming social responsibility which is essential to build 
a systemic solutions. 
keywords: social adaptation, network, convicted, support, help, advice.
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TROPY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH SPRZYJAJąCYCH KARIERZE.  
DROGA DO WYZWOLENIA CZY ZNIEWOLENIA?

Wstęp dramaturgiczny 

„Mamo, tu jest wspaniale!”. Wykrzyczał do słuchawki telefonu chłopak w kolejce do 
automatu z kawą. Ja się uśmiecham z przerażeniem, niedowierzaniem i zakłopotaniem. 
Właśnie takiego entuzjazmu boję się wtedy najbardziej. Przekonania, że ten idealny 
świat jest prawdziwy, że otwiera dla mnie swoje możliwości i zaprasza do bycia jego 
częścią. Boję się, że za tą wizją rozwoju, kariery, niezliczonych możliwości kryje się koszt 
wyrzeczenia się siebie. Dziesięciominutowy antrakt podczas spektaklu welcome days dla 
nowo zatrudnionych w korporacji na szczęście dobiega końca. Wracam na dalszą część 
trzydniowego przedstawienia, podczas którego razem z siedemdziesięcioma osobami 
oglądamy filmy, prezentacje dokonań firmy, słuchamy opowieści innych pracowników, 
mające sprawić, żeby nasze tożsamości z indywidualnych stały się zbiorowe, a wartości 
firmy stały naszymi wartościami. Słuchaliśmy zapewnień, że miejsce, w którym się 
znaleźliśmy, jest wyjątkowe, że możemy się przyczynić do budowania lepszej planety 
i mamy niezliczone możliwości rozwoju w ramach organizacji. Od samego początku 
miałam jednak wrażenie, że to akcja zgoła propagandowa, że nie mogę dać się nabrać, 
że świat korporacji jest „światem upozorowania” i „autentycznej nieautentyczności” 
(Melosik, Szkudlarek 1998, s. 62). Z takim nastawieniem staję się aktorką na deskach 
teatru globalnej firmy. Od początku jestem aktorką, która wobec swojej roli zachowuje 
dystans. W przeciwieństwie do wykonawcy, „którego całkowicie wciąga akcja sceniczna, 
i który może być szczerze przekonany, że zainscenizowana iluzja jest samą rzeczywi-
stością” (Goffman 1981, s. 54). Ja nie utożsamiam się ze swoją rolą, wiem, że muszę 
być czujna. Jak mówi Erving Goffman, jestem cynikiem, którego mimo „profesjonalnej 
obojętności, może prywatnie radować uprawiana maskarada, która pozwala mu do-
świadczać pewnego rodzaju złośliwej satysfakcji, iż potrafi bawić się wedle woli czymś, 
co jego publiczność musi traktować zupełnie serio” (Goffman 1981, s. 55). I rzeczywiście 
w pracy miałam satysfakcję, a nawet pobłażanie dla osób, które pracę traktowały jako 
całe swoje życie, ponieważ ja zakładałam, że moje życie jest gdzie indziej. Widać to 

* Marcelina Turbak, mgr – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedago-
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nawet w języku, którego używałam. Nie mówiłam „u nas”, mówiłam „tam”, „oni” nigdy 
„my”. Może to nastawienie sprawia, że od początku pracy z lubością szukam pęknięć, 
szczelin, pomyłek i omsknięć w tym idealnym obrazie i przekazie. Może to właśnie 
sprawia, że każdy trop, który utwierdzał mnie w przekonaniu, że ideał ma swój cień, 
budził we mnie zadowolenie. Może to właśnie wszelkie tropy działań (w tym pomo-
cowych) sprzyjających samorozwojowi aktorów w korporacji wzbudzały i wzbudzają 
nadal mój niepokój, ponieważ ich głównym celem może wcale nie być dobro aktora, 
moje dobro, ale jedynie korzyść korporacji. Te pęknięcia, niepokój łączą się z pytaniem 
o moje własne działania, o własną mapę praktyk na scenie korporacji.

Koncepcji dramaturgicznej Goffmana będę używała jako ramy opowieści, w której 
korporacja (moje miejsce pracy) jest swoistym teatrem, na scenie którego odbywa 
się spektakl, odgrywany przez aktorów – pracowników korporacji w obecności pu-
bliczności, czyli innych pracowników bądź osób uczestniczących w poszczególnych 
scenach. Metafora teatru życia codziennego istotna jest również ze względu na sam jej 
przedmiot zainteresowania, jakim jest „ta kategoria zdarzeń, która powstaje podczas 
współobecności i na skutek współobecności” (Goffman 1981, s. 8), czyli wszystko to, 
co wydarza się pomiędzy aktorami oraz pomiędzy nimi a publicznością. 

Będzie to więc opowieść o moim doświadczeniu, bardzo subiektywnym i kon-
tekstowym, jako aktorki występującej w podwójnej roli: członka danej zbiorowości 
(pracownika korporacji) i równocześnie badacza. 

Tekst ten pisany jest ze świadomością upublicznienia, a także z myślą o publiczno-
ści. To budzi zarówno ekscytację, jak i obawę. Podwójna rola sprawia, że zadaję sobie 
pytanie: „[j]ak wiele z siebie muszę przy tym ujawnić, co mogę przemilczeć?” (Holman 
Jones 2009, s. 177). Ta wątpliwość i moja chęć ukrywania się za naukowymi teoriami jest 
równocześnie zachętą dla publiczności, by wsłuchiwać się we wszystko to, co nie zostaje 
wypowiedziane. „Moje opowieści są jak listy miłosne, zaproszenia, by wsłuchiwać się 
w to, co niewypowiedziane, w niesłyszalne głosy szansonistki i mój własny głos”, powie 
Stacey Holman Jones (2009, s. 196). Kwestia ta jest o tyle newralgiczna, że jestem częścią 
opisywanego środowiska od dawna i będę nią po zakończonych badaniach, po opu-
blikowaniu tej opowieści. Czy będzie to miało wpływ na moją obecną pracę? Na moją 
przyszłą pracę? Jak to wpłynie na mój rozwój w organizacji, w której pracuję? Tego nie 
wiem i tego się obawiam. Zwłaszcza że reguły tego, co jest tajemnicą w korporacji, co 
można ujawnić, a czego już nie, są dość płynne. Obawiam się też swoich dwóch sprzecz-
nych pragnień: bycia badaczem, który odwołuje się do teorii, mówi, jaki jest świat – tę 
rolę znam już dość dobrze – oraz bycia kimś, kto dzieli się swoją swoistą i kontekstualną 
perspektywą. Kimś, kto się odsłania, tak by jego emocje rezonowały też w innych, tak 
by inni chcieli w tym performansie (jakim jest moja narracja) uczestniczyć. Holman 
Jones mówi o chwiejnej równowadze między opowiadaniem a pokazywaniem (Holman 
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Jones 2009, s. 177). Ja właśnie próbuję taką równowagę złapać. Po stronie odsłonienia 
się jest obawa i ryzyko. Posmak ryzyka będą więc miały wszystkie wypowiadane słowa 
tej opowieści. Jest też chęć (co zgodne jest z celami autoetnografii), żeby ten dokument 
prowokował do debaty, dialogu, zmiany. Chęć, by „wnieść nowy sposób rozumienia 
rzeczywistości, odsłonić pewną niejawną i bardzo subiektywną warstwę – udostępnić 
ją zebranym, podzielić się czymś, co jest niezwykle rzadkie, pozwalając wykreować 
ucieleśnione doświadczenie zarówno u performera, jak i jego odbiorców” (Kacperczyk 
2014b, s. 52). Tym rzadkim doświadczeniem jest praca w korporacji, do której większa 
część publiczności ze świata nauki, pedagogów, andragogów nie ma bezpośredniego 
dostępu. Tę właśnie publiczność chcę uwikłać „w przedstawienie, ale […] jednocze-
śnie wzbudzić w niej chęć aktywnego uczestnictwa, grania, podjęcia ryzyka” (Holman 
Jones 2009, s. 188). Ryzyko i zmianę rozumiem tutaj także jako rozpoczęcie procesu 
krytycznej refleksji (Alexander 2014, s. 597).

Podejście metodologiczne 

Podejście autoetnograficzne będące połączeniem etnografii i autobiografii badacza po-
zwala na wykorzystanie sytuacji podwójnej roli uczestnika i badacza danej społeczności. 
Autoetnografia to hybryda łącząca trzy wymiary: proces badawczy (-grafia), badaną 
kulturę (-etno) i samego siebie (auto-) (Ellis, Bochner, za: Kubinowski 2011, s. 195). 
Mogę więc użyć swoich doświadczeń zdobytych dzięki pracy w dwóch globalnych 
korporacjach, funkcjonowaniu w konkretnych grupach pracowników i dzieleniu z nimi 
podobnych doświadczeń. Sama autoetnografia, odwołując się do metafory, to:

Wytyczenie sceny, opowiedzenie historii, utkanie złożonych powiązań między życiem 
i sztuką, doświadczeniem i teorią, przywoływaniem wspomnień i wyjaśnieniem zdarzeń […], 
a następnie puszczenie steru w nadziei na spotkanie odbiorców, którzy z równą jak ty uwagą 
przeniosą twoje słowa w kontekst swojego życia (Holman Jones 2009, s. 178).

Pojęcie autoetnografii jest bogate i w różny sposób rozumiane. Oznaczać może bo-
wiem akt autonarracji: jej wynik, czyli opis, technikę otrzymywania materiałów, strate-
gię badawczą bądź nowatorski wzorzec uprawiania nauki (Kacperczyk 2014b, s. 37-39). 
Jeśli chodzi o zastosowanie autoetnografii i jej metodologiczne implikacje, to „może 
ona być traktowana jako technika otrzymywania danych, jako szersza strategia czy też 
tradycja badawcza lub nowy paradygmat wytwarzania wiedzy o życiu społecznym i jego 
uczestnikach” (Kacperczyk 2014b, s. 34). Skłaniam się do rozumienia autoetnografii 
jako do paradygmatu wytwarzania wiedzy, w ramach którego ja, jako narrator, analizuję 
swoje własne przeżycia, łącząc „równocześnie to, co autobiograficzne, osobiste, a na-
wet intymne i introspekcyjne z tym, co kulturowe, społeczne i polityczne” (Kamińska 
2014, s. 174). Robię to poprzez zwrócenie się w stronę narracji, opowiedzenie historii, 
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co jest wyrazem poszukiwania „odmiennej relacji pomiędzy badaczem a podmiotem 
i pomiędzy autorem i czytelnikiem” (Ellis, Bochner 2000, za: Kacperczyk 2014a, s. 7). Ta 
relacja materializuje się pod postacią autoetnografii ewokatywnej1 (Kacperczyk 2014b, 
s. 48), zwanej też ewokacyjną2 (Bielecka-Prus 2014, s. 85), nurtem „sugestywnym” 
(Kossakowski 2014, s. 97) bądź interpretatywną/impresyjną etnografią (Ellis 2004, 
za: Kossakowski 2014, s. 104). 

Tekst ten stanowi fragment większej całości. Dariusz Kubinowski (2011, s. 195) 
zwraca uwagę, że „Autoetnografia przeważnie jest częścią szerszego projektu badawcze-
go, w którym badacz jest tylko jednym z podmiotów badania”. Tak jest i w tym wypadku. 
Autoetnografia ewokatywna jest moim pierwszym krokiem w szerszych badaniach nad 
praktykami, uczeniem się, samorozwojem i rozwojem (także kariery) w korporacji. 
Dopiero w krokach kolejnych chcę poznać opowieści, odczucia, refleksje innych ak-
torów na temat ich rozwoju, ich mapy działań prowadzących do emancypacji bądź ich 
zniewalających. Zanim tak się stanie, zanim zaproszę Innych do dialogu, chcę „pomóc 
sobie w zrozumieniu siebie” (Kacperczyk 2014b, s. 43). Poprzez opowieść o swoim do-
świadczeniu chcę podjąć osobisty wysiłek. By lepiej to doświadczenie zrozumieć, chcę 
„dokładnie, wyczerpująco, gruntownie i świadomie podążać za własnymi refleksjami 
oraz być świadomą własnej roli w procesie badawczym” (Kacperczyk 2014b, s. 45). 
Przedmiotem badań projektu są: praktyki sprzyjające rozwojowi kariery w korporacji. 
Problemem zaś – o ile te praktyki prowadzą do emancypacji/zniewolenia.

Opis działań – autoetnografia 

Zastanawiając się, jak wyglądać mogłaby moja mapa działań, uczenia się, (samo)roz-
woju, obszarów pomocowych (otrzymywania i udzielania pomocy), jakie mam na ich 
temat refleksje, jakie znaczenie im przypisuję, dokąd mnie zaprowadziły, zrobiłam 
retrospektywny „rachunek sumienia” i wypisywałam wszystkie działania, które wy-
dawały się mieć jakikolwiek związek z tematem. Co ciekawe, obrazy najbardziej żywe 
to te z okresu początkowego pracy w firmach. Krzysztof Konecki mówi o tym okresie 
jako o „trajektorii nowego pracownika”, czyli procesie, który 

1 Samo określenie ewokatywny „znaczy – wywołujący, budzący emocje lub nastroje – wprowadza 
nową jakość do badań społecznych, akcentując relacyjność i interakcyjny charakter wytwarzanej 
wiedzy, dialogiczność relacji: badacz–badany, autor–odbiorca, performer–widz/słuchacz” (Kacper-
czyk 2014b, s. 48). Typ ten „uznawany za najbardziej osobisty, niekiedy wręcz obnażający badaczy, 
upubliczniający to, co uznawane jest zwykle za intymne” (Bielecka-Prus 2014, s. 85).

2 Autoetnografia ewokacyjna jest jednym z rodzajów autoetnografii. Joanna Bielecka-Prus wy-
mienia następujące rodzaje autoetnografii: analityczna, ewokatywna, performatywna, duoetnografia, 
etnografia wspólnotowa, wielowarstwowa relacja, metaautoetnografia (Bielecka-Prus 2014, s. 84-86).
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obejmuje przebieg wchodzenia nowego pracownika do organizacji przemysłowej, kiedy to jed-
nostka przystosowuje się do wymogów swojej pracy i kultury organizacyjnej i jest przedmiotem 
praktyk wprowadzających (inicjujących) nowego adepta do pracy i do sieci pracowniczych 
stosunków społecznych oraz kiedy on sam wpływa na tych, którzy go do tej pracy wprowadzają 
(Konecki 2007, s. 12). 

Wtedy wszystko wydaje się nowe. Niczego nie można porównać do tego, co się do 
tej pory poznało. 

Fasada: scena, kulisy, dekoracje, kostium 

Główna fasada, siedziba teatru jest biurowcem. Nowoczesnym, przeszklonym, liczącym, 
co najwyżej, kilka lat. Jej przestrzeń zawłaszczona jest przez jedną firmę bądź dzielona 
przez kilka różnych firm. Niezależnie od tego, każda z nich broni dostępu do swojego 
środka. Jeśli nie jest się aktorem na etacie z ważną przepustką umożliwiającą przejście 
przez bramki bezpieczeństwa, trzeba prosić o pomoc recepcję, która kontaktuje się 
z osobą eskortującą. Główna scena to tzw. open space, otwarta przestrzeń, rzędy połą-
czonych biurek, przy nich w zależności od firmy monitory, telefony, słuchawki, laptopy. 
Brak ścian działowych, w zamian małe ścianki, które pozwalają na niewidzenie osoby 
siedzącej na przeciwko i spersonalizowanie swojej przestrzeni. Byle nie za wiele. Bez 
symboli religijnych, bez mowy nienawiści, bez podobizn celebrytów itp. Czasem jednak 
pojawia się bunt i opór ze strony pracowników. Oczywiście w wytyczonych ramach. Ich 
działania ograniczają się do umieszczania rzeczy na ściankach przy swoich biurkach, 
na pulpitach komputerów. Niektóre biurka są skarbnicą wiedzy o ich użytkownikach. 
Pojawiają się cytaty, zdjęcia rodzin, rysunki dzieci, rzeczy osobiste jak szczoteczki do 
zębów, kosmetyki – słowem wszystko, co pomaga uporać się z absurdami codziennego 
występu i pozwala zaznaczyć swoją obecność. Ja przez długi czas miałam przypięty wi-
delec. Manifest tyle abstrakcyjny, co pragmatyczny. Sztućce w tak dużych organizacjach 
w porze obiadowej są nieosiągalne, więc zawsze miałam swój widelec. Co ciekawe, 
czasem zapominałam, że jestem aktorem cynicznym, traciłam dystans, zaczynałam 
czuć się „jak u siebie”. Wtedy na moim biurku pojawiało się sporo rzeczy, które coś 
o mnie mówiły, np. książki, które czytałam w drodze do pracy. Tak działo się do czasu, 
gdy wydarzało się coś, co przypominało mi, że jestem jedynie zasobem bądź gdy byłam 
tak nazywana wprost. Wtedy dystans powracał. Automatycznie doprowadzałam swoją 
przestrzeń do stanu bezosobowego. Taki manifest wewnętrzny – ten teatr nie zasługuje, 
żebym dzieliła się sobą. Potrzeba zaznaczenia swojej obecności, podkreślenia, że nie 
jest się zasobem, działa niejako wbrew niewypowiedzianemu przekazowi, żeby się nie 
przywiązać do miejsca. Skoro praca w większości wypadków jest wirtualna i wymaga 
tylko komputera i telefonu, to i ludzie nie powinni przyzwyczajać się za bardzo do 
swoich miejsc i biurek. One zmieniały się w mojej karierze bardzo często. Kiedy taka 
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zmiana nadchodziła, otrzymywałam e-maila, a w nim plik. Wiedziałam, co trzeba 
zrobić. Odnaleźć swoje imię i swoje nowe miejsce na rzucie piętra, a potem do wy-
znaczonego czasu po prostu się tam przenieść, razem z resztą grupy. Cicho i sprawnie. 
Miejsce siedzenia nigdy nie było dziełem przypadku. Wyznaczał je manager. Nie było 
miejsca ani na dowolność, ani na preferencje. Gdy raz podmieniłam kartki z imionami 
przy nowych biurkach, ponieważ chciałam siedzieć gdzie indziej (dwa miejsca dalej, 
gdzie ścianka działowa nie była szara), spotkało się to z dezaprobatą mojej szefowej. 
Nie było to zgodne z jej planem. Dekoracja sceny w firmach mi znanych jest oszczędna. 
Dominują szarości. Rzędy jasnych szafek oddzielają strefę biurek od przejścia. W za-
leżności od firmy: nie ma zieleni bądź przeciwnie są imponujące rośliny, o które dba 
specjalnie do tego wynajęta firma. Taki podział przestrzeni z założenia ma eliminować 
bariery komunikacyjne, dawać poczucie równości. Bezpośredni przełożony siedzi 
przy takim samym biurku, w takim samym rzędzie jak reszta zespołu. Można każdego 
poprosić o pomoc, każdemu jej udzielić, szybko wymienić informacje. Tyle tylko, że 
wszystko widać i wszystko słychać. Mnie początkowo bardzo krępowała świadomość, że 
każde moje słowo, każdy mój ruch są rejestrowane przez trzydziestoosobową publicz-
ność danego sektora. Pamiętam stres, jaki się wiązał z pierwszym telefonem do Indii. 
Przygotowanie całego scenariusza tej rozmowy zajęło mi kilka minut. Nikt z otoczenia 
nie zareagował, każdy pochłonięty był swoimi zadaniami. Takie miałam początkowo 
wrażenie. Do czasu, gdy ktoś zapytał mnie, jak bym sformułowała coś po angielsku. 
Byłam zaskoczona. Dlaczego ja jestem o to pytana? Na co padła odpowiedź: „Przecież 
słyszymy jak mówisz”. Otwarta przestrzeń mimowolnie sprzyja publiczności, która nie-
postrzeżenie może wiele zobaczyć i usłyszeć. Trudno się przed tym schować. W zasadzie 
to nie ma gdzie. Wzdłuż ścian porozmieszczane są pokoje cichej pracy. Przeszklone. 
To, że nic nie słychać, nie przeszkadza obserwatorom na domyślenie się tego, co dzieje 
się w środku. Transparentność jest istotna. Tylko co w chwili, kiedy czujesz, że się zaraz 
rozpłaczesz i nie chcesz tego robić na oczach 30-50 osób. Wszędzie cię widać. Zostaje 
tylko ucieczka za kulisy. Do toalety, jedynego pomieszczenia, w którym można się za-
mknąć i być niewidocznym. „Działalność ta pociąga za sobą zdekompletowanie stroju 
i wyjście z gry, czyli zrzucenie z twarzy scenicznej maski, którą jednostka posługuje 
się podczas bezpośredniej interakcji z innymi”, powie Goffman (1981, s. 173) o kuli-
sach właśnie. Wielokrotnie przychodziło mi uciekać za kulisy właśnie po to, żeby móc 
się w spokoju rozpłakać. Na przykład w sytuacjach, kiedy słyszałam, że mam pecha, 
ponieważ wynegocjowałam za niską stawkę na początku pracy i teraz już nie bardzo 
można to zmienić podwyżką, chyba że w innej firmie. Ćwiczyłam też swoją rolę, czyli 
co powiem na spotkaniu, które miałam prowadzić i chciałam, żeby publiczności wyda-
wało się, że robię to naturalnie. Cieszyłam się z najlepszej oceny rocznej – za kulisami 
właśnie, ponieważ ocena roczna, jak i zarobki podlegają tajemnicy, którą nie można 
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się dzielić z innymi aktorami. W kulisach, które są miejscem, gdzie można wyjść ze 
swojej roli, dochodzi do ujawniania tajemnic (Goffman 1981, s. 164), np. kto dostał 
awans, jakich argumentów użyć w walce o podwyżkę, bądź też, kto był widziany na 
imprezie w mieście. Również kuchnia, jadalnia czy korytarz służą kontekstowo jako 
kulisy, tam można rozładować napięcie po trudnych rozmowach, ponarzekać na swój 
los, by potem wrócić w blasku reflektorów do swojego biurka. 

Fasada osobista: ciało 

Za Goffmanem, będę się odnosić do tych „środków wyrazu, które są najmocniej zwią-
zane z samym wykonawcą i przemieszczają się razem z nim”. Mogą być one związane 
ze statusem danej osoby, jej wiekiem, płcią, wyglądem, mimiką (Goffman 1981, s. 61). 
W skrócie: ciało. Jakkolwiek przedmiotowo to odczytywać, sprzyja ono i rozwojowi, 
i karierze. Na początku każdy komentarz sugerujący wyższość mojego wyglądu nad 
moimi kompetencjami traktowałam z oburzeniem. Słowa kolegów: „Dlaczego tyle po-
dróżujesz? Widać nie mają ładnych dziewczyn tam u siebie” były dla mnie przejawem 
seksizmu i dyskryminacji. Po jakimś czasie obróciłam to na swoją korzyść. Sukienki, 
wysokie obcasy nosiłam z premedytacją. Wiedziałam, że dzięki temu znacznie łatwiej 
będzie mi uzyskać pomoc od męskiej części zespołu, zwłaszcza tej z wiedzą techniczną, 
której ja nie miałam. Wiedziałam, że bez ich pomocy sobie nie poradzę i że nie mam 
czasu na inne argumenty. Próbując umieścić to doświadczenie w ramach teoretycznych, 
mogłabym się odwołać do wniosków Koneckiego, dla którego pracownicze flirtowanie 
jest jednym z elementów życia zakładowego, które bada. „Kokieteryjne obnażanie się 
kobiet”, flirtowanie jest dla niego przejawem zależności strukturalnej. Tłumaczy to 
następująco: „Zatem flirtowanie mogło symbolizować […] kierunek zależności jednej 
grupy społecznej od drugiej. Tego typu flirtowanie w danym kontekście jest pewną for-
mą rytuału zależności” (Konecki 2007, s. 76). Z pomocą ciału przychodzi też określony 
drees code, jakim jest styl business casual, z możliwością luźniejszego ubioru w piątki. 
Wystarczy uwaga przełożonego na temat bluzki, którą mam na sobie, że wygląda dość 
formalnie, żebym nie założyła jej nigdy więcej. Zespół, w którym wtedy pracowałam, 
był zdominowany przez mężczyzn. Średnia wieku – 30 lat. Cechy charakterystyczne: 
adidasy, trampki – modne, drogie, wyeksponowane. Nie chciałam odstawać od takie-
go wizerunku. Kupiłam pierwsze od lat trampki. Nosiłam je w piątki, pozostałe dni 
przeznaczałam szpilkom. I tak jest do tej pory. 

Akt 1 

Akt pierwszy. Jego prolog zaczyna się jeszcze na studiach, kiedy postanawiam wyjechać 
za granicę. Jestem zdeterminowana i przekonana, że muszę dokonać drastycznej zmiany 
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w swoim życiorysie i że najłatwiej będzie mi to zrobić, pracując za granicą. W tym czasie 
nie zauważam, jak zmienia mi się akcent angielski, nie zauważam, jak zaczynam pewne 
rzeczy traktować jako naturalne, nie zauważam, kiedy zaczynają mnie śmieszyć nowe 
rzeczy i kiedy czuję się „u siebie” w języku, przecież nie ojczystym. 

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną do firmy globalnej, nie wiedziałam, czego się mam 
spodziewać. Nie wiedziałam do końca, czy i dlaczego chcę pracować w środowisku 
takiej firmy. Z całą pewnością nie byłam świadoma tego, że wytyczam swoją ścieżkę 
kariery i rozwoju, które staną się częścią mojej biografii, mojego CV na długie lata. 
Rozmowa przebiegła gładko, zwłaszcza że odbywała się po angielsku. Wiedziałam, że to 
mój atut, czułam się „u siebie”. Od początku jednak byłam zdystansowana, krytyczna. 
Przez długi czas wstydziłam się tego, gdzie pracuję, co robię. Wstyd ten jednak doty-
czył tylko sytuacji poza pracą, nie obowiązywał na jej terenie. W korporacji, mimo że 
z dystansem, to jednak odgrywałam jedną rolę. Pracownika. Wstyd dotyczył sytuacji 
podczas interakcji z aktorami z innego przedstawienia, np. moimi przyjaciółmi ze 
studiów. W zetknięciu z nimi nie wierzyłam, że robię coś naprawdę ważnego, że moja 
praca ma jakąś korzyść prócz materialnej. Wiedziałam przecież, że jak przestanę pra-
cować, to ta machina się nie zatrzyma. Wiedziałam o tym, a jednak w pracy chciałam 
być zauważona, z imienia, nie z numeru pracownika, który był de facto najważniejszy. 
To on służył do identyfikacji i potwierdzenia, kim się jest. Nie imię. Dwa zupełnie różne 
pragnienia. Dwa różne obrazy – również siebie. I tropienie wszelkich śladów, pęknięć, 
których znaczenia pozwoliłyby na przechylenie szali (czy to miejsce dla mnie?) na 
którąś ze stron. 

Początkowa „niewidzialność” była trudną lekcją. Liczyłam, że piętro, na którym 
siedzi 150-200 osób, zareaguje w jakiś sposób na moje pojawienie się, przynajmniej 
osoby siedzące koło mnie. Było to mylne założenie. Po wymianie imion wszyscy wró-
cili do swoich komputerów, a ja do szkoleń online, które miały mi zająć co najmniej 
40 godzin. Eksperymentowałam więc i przez kwadrans wpatrywałam się w sufit, nie-
ruchomo, licząc, że wywoła to jakąś reakcję. Nie wywołało. Nikt nie zauważył. Wtedy 
pomyślałam, aby przetrwać, aby wywiązywać się ze swoich obowiązków, nie mogę być 
ani cicho, ani czekać na czyjąś pomoc, ponieważ takiej nie będzie. Dlaczego było to dla 
mnie ważne? Ciągle miałam w głowie pytanie, czy powinnam tam być, czy korporacja 
jest miejscem dla mnie. W idealnej wizji siebie chciałam myśleć, że nie, że jestem „inna” 
niż „ludzie korporacji”, których miałam za osoby bezbarwne, podporządkowane, bez 
pasji. Obraz realny pokazywał, że jestem dobra, w tym co robię. Mało tego, że osoby, 
z którymi zostałam zatrudniona, mają podobne doświadczenia, mówimy tym samym 
językiem, a interakcje z nimi sprawiają mi przyjemność. To mi w żaden sposób nie 
ułatwiało sprawy. Może lekcja niewidzialności była dotkliwa, ponieważ oczekiwałam 
zewnętrznego zapewnienia, że korporacja może być miejscem dla mnie. Nie otrzymując 
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tego, musiałam zbudować sobie zastępczą strategię występu, która łączyłaby i równo-
cześnie ukrywała moje wahania i sprzeczne potrzeby. Była nią strategia zaznaczania 
swojej obecności. Różnie się to objawiało. Czasem przez świadome zbyt głośne mó-
wienie na otwartej przestrzeni, czasem przez włączanie się do rozmów obcych osób, 
czasem przez ironiczne komentarze. 

Akt 2 

To szlifowanie swojej roli. Znajdowanie środków, gestów, słów kluczy, żeby w mojej 
roli nie było fałszu. Powoli rola ta stawała się naturalna, automatyczna, zaczynałam 
tracić czujność. Posługując się neoliberalnymi kategoriami, można powiedzieć, że 
rutynizacja i automatyzacja działań są celem korporacyjnej ekonomii, w której proce-
dura ma wypierać myślenie. Wiedza i mądrość nie są w cenie, natomiast informacja 
jest (Potulicka, Rutkowiak 2012, s. 19). Pracownik ma być derefleksyjny, ponieważ to 
odpowiada korporacyjnemu zapotrzebowaniu technologicznemu. Odpowiada to także 
neoliberalnym strategiom, według których pożądana jest jednostka dobrze przysto-
sowana (Potulicka, Rutkowiak 2012, s. 24). Przystosowaniu do świata korporacji, jego 
wymogów, oczekiwań oraz zewnętrznej kontroli, czy proces ten przebiega bez zakłóceń, 
sprzyjały wyznaczane sobie cele roczne. Ich ustalaniu towarzyszył rytuał. Najpierw glo-
balna mailowa komunikacja przychodząca do wszystkich pracowników i informująca 
o konieczności ich wyznaczenia. Później komunikat bezpośredniego przełożonego 
z informacją, jakie są wyznaczone odgórnie cele globalne oraz wolne miejsce na cele 
dotyczące własnego rozwoju. Po wstępnych propozycjach, co do wszystkich kategorii, 
odbywało się spotkanie z managerem. W sprawie własnych celów rozwojowych dekla-
rowałam, że będę coś robiła lepiej/więcej/o wyższym stopniu trudności niż do tej pory, 
oraz wskazywałam, w jaki sposób cele te osiągnę. Wiedziałam, że takie jest oczekiwanie, 
że jest to część gry, w którą gram. Znałam prawidłowe odpowiedzi, używałam ich, mimo 
że zdawałam sobie sprawę z abstrakcyjności sytuacji i z przymusu określania własnych 
celów rozwojowych, czy tego chciałam, czy nie. Mało tego, wiedziałam, że wiążą się 
z tym określone kary i nagrody, jak podwyżka, ocena roczna, atrakcyjne szkolenia. 
Wszystko to miało służyć rozwojowi mojej kariery, było jej formalnym elementem. 
Oczywiście w jakichś ramach. Najczęściej w ramach wizji, jaka była stworzona dla 
danej roli, a nie dla danej osoby. 

W wielowymiarowym doświadczaniu roli, w rozwoju nieocenieni są nauczyciele. 
Na korporacyjnej scenie są mentorzy i trenerzy. Miałam szczęście, ponieważ miałam 
nieformalnego mentora w organizacji prawie od samego początku pracy. Jego obecność 
przechylała szalę wątpliwości na stronę „zostać”. To on dawał mi poczucie, że nie jestem 
„niewidzialna”, że nie jestem tylko numerem. Na scenie pojawił się jako szef pierwszego 
projektu, do którego dołączyłam. Szybko znaleźliśmy wspólny język. Uwierzyłam w jego 
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charyzmę, sposób myślenia i postępowania, na tyle by w związku z jego projektem, 
w który byłam zaangażowana przez kilka miesięcy, podróżować co tydzień do Wielkiej 
Brytanii i wracać do domu tylko na weekendy. Wszelkie niedogodności z tym związane 
łagodziło to, że mój mentor/szef był jedyną osobą, która pytała mnie o mój własny 
rozwój, o to, czy to, nad czym pracuję, mi odpowiada, czy chcę się w tym specjalizo-
wać. Nikt inny w tym czasie nie zapytał mnie o to, czego chcę i w czym się rozwijać. 
Po zakończeniu projektu osoba ta stała się oficjalnie moim mentorem, ponieważ nie 
miała już żadnego formalnego wpływu na moją karierę. Wcześniej bowiem jej zdanie, 
na temat mojej pracy, miało wpływ na moją ocenę roczną. Zdanie tej osoby było na 
tyle ważne, że korzystam z tego źródła wiedzy w trudnych sytuacjach w pracy do tej 
pory. Z punktu widzenia firmy taka relacja mentorska oprócz obustronnego rozwoju 
przynosi też inną korzyść, jest bezpłatnym, dobrowolnym działaniem odbywającym 
się w polu interesów korporacji, jest też wyraźnym sygnałem zaangażowania się w swój 
rozwój, pokazania, że chce się być lepszym pracownikiem.

Akt 3 

To bycie niejako po drugiej stronie barykady. To już nie wahanie na linii ja–korporacja. 
To ja, jako część korporacji, na linii korporacja–świat zewnętrzny. Światem zewnętrz-
nym, zewnętrzną publicznością byli studenci ostatnich lat studiów w dwóch miastach. 
Ja obsadzona byłam w roli pracownika korporacji, który przyczynia się do rozwoju 
i przygotowuje do pracy w środowisku korporacyjnym3. Rola ta wymagała dwóch 
masek: trenera i koordynatora całego projektu. Sama rola jednak się nie zmienia. Nadal 
jestem aktorem cynicznym, który szuka pęknięć i potknięć w przedstawieniu, w któ-
rym gra. Cały program trwał semestr i odbywał się na terenie kilku wyższych uczelni 
w miastach. Myślałam, że projekt edukacyjny będzie ciekawszy niż codzienna praca. 
Chciałam także mieć wpływ na to, w jakim świetle zostanie studentom przedstawiona 
praca w korporacji, żeby mogli podjąć własne decyzje, czy jest to dla nich najlepsze 
miejsce rozwoju. Chciałam zasiać w nich ziarno wątpliwości. Skłonić do zastanowienia. 
Podczas zajęć, które prowadziłam, starałam się nie tylko realizować poszczególne te-
maty, które głównie dotyczyły komunikacji, ale także przedstawić, że nie jest to idealny 
świat. Ma swoje wady, ale i zalety. Ten projekt miał dla mnie osobiście bardzo duże 
znaczenie, kosztował mnie dużo pracy, ale i dawał dużo radości z kontaktów z realnymi, 
a nie wirtualnymi ludźmi. I to były jedyne korzyści. Mój bezpośredni przełożony na 
spotkaniu rocznym powiedział, że to doświadczenie i ten projekt nie mają dla niego 
znaczenia, ponieważ nie dotyczą bezpośrednio biznesu, czyli nie przyniosą realnego 

3 Ze względu na ochronę firm materiały promocyjne programu, przypisy czy odwołania nie 
będą podane. 
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zysku. Za tym stwierdzeniem nastąpiła ocena mojej pracy. Była to najniższa ocena, 
jaką otrzymałam w swojej karierze. Poczułam się niedoceniona, pominięta, jak zasób, 
który nie przynosi zysku, który jest zbędny. Te uczucia zadecydowały o przechyleniu się 
szali, na stronę – odejść. Wkrótce po tej rozmowie odeszłam z firmy. Ten program miał 
jednak ogromne znaczenie dla samej organizacji. Nie był tylko realizacją altruistycznej 
pomocy. Była to darmowa reklama organizacji, szansa na trwałe relacje z uczelniami 
wyższymi i po trzecie – najważniejsze – program dawał dostęp do potencjalnej „siły 
roboczej”. Rzeczywiście wiele osób wróciło do firmy albo jako stażyści, albo jako pra-
cownicy. Misja została wypełniona. 

Epilog 

Czyli tuż po opadnięciu kurtyny. Gdy jeszcze jest się na scenie, ciągle ma się kostium, ale 
zbiera się swoje myśli, często wyjaśnia sens przedstawienia. Jego celem było działanie, 
rozumiane jako dzielenie się swoją historią, zaproszenie do dialogu. Tym samym celem 
jest rezonowanie moich słów w życiu publiczności. Stawanie się. Zmiana. Zwłaszcza 
w kontekście pytania postawionego w tytule – pytania o wolność, emancypację. Zmiana 
i refleksja wydają się ich najważniejszymi elementami. Sama natomiast ani jako ak-
torka, ani jako badaczka nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy 
opisane moje działania (w celu rozwoju kariery) są wyzwalające czy zniewalające. 
Pytanie tytułowe traktuję jako kierunek i ramę wyznaczającą obszar refleksji, który 
zapełniam ścieżkami moich decyzji, działań i znaczeń, jakie im nadaję. Ta mapa nie 
jest skończona, ona się dzieje. I nie mam odwagi w odniesieniu do siebie nazwać jej 
mapą emancypacji. Mam jednak nadzieję, że jestem w stanie odnajdywać na niej tropy 
wolności i za nimi podążać. 

Autoetnografia, która powstała, jest nie tylko zapisem i refleksją nad własną mapą 
praktyk, własnymi strategiami rozwoju w korporacji, obszarami tego rozwoju. Jest 
także pierwszym krokiem do szerszych badań nad praktykami sprzyjającymi rozwo-
jowi kariery w korporacji. To w drugim kroku perspektywa, obecność i zaangażowanie 
historii innych aktorów będzie ważne. Trzeci krok połączy wszystkie narracje (dzia-
łania, odkryte pęknięcia, szlaki, którymi podążają aktorzy, ślepe zaułki i przeszkody, 
na które napotykają) i będzie próbą ich naniesienia na jedną płaszczyznę, tak by stwo-
rzyły mapę. Mapę, która będzie pokazywała, jak mogą przebiegać drogi emancypacji 
i zniewolenia. 

W swoim performansie, monodramie, wyodrębniam trzy akty, które skupiają się 
na różnych aspektach moich doświadczeń, ich zmianie, kierunku rozwoju. Rozwój 
rozumiany jest tu dwojako. Jest rozwojem aktora, który podejmuje decyzje, zmienia 
się, weryfikuje swoją rolę, uczy się. Jest tu jednak pewna rysa, pewne pęknięcie. Rozwój 
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jest też istotny dla korporacji. On jest przedmiotem rozmowy wstępnej, jest głównym 
elementem rocznych celów, rocznej oceny. Nie można stać w miejscu. Trzeba więcej, 
bardziej, lepiej. Najlepiej też, gdy rozwój ten odbywa się w kierunku wyznaczonym 
przez organizację. Gdy prowadzi do poczucia bycia jej częścią. Tak, maska rozwoju 
zakładana jest najczęściej przez obie strony interakcji. 

W tym punkcie można też postawić pytanie, po co wiedza o rozwoju, o jego stra-
tegiach, zwłaszcza opracowana w formie autoetnografii, jest potrzebna publiczności, 
jaką stanowić mogą pedagodzy, doradcy, nauczyciele, pracownicy korporacji. Można 
wziąć pod uwagę przenikanie środowiska korporacji do edukacji, w rozmaitych for-
mach. Różne są też tego konsekwencje, różne symptomy, czasem bardzo subtelne. 
Zastanawiając się nad wyborem ścieżki kariery, trzeba być świadomym zarówno szans, 
jak i zagrożeń, jakie istnieją w takim środowisku. Trzeba pamiętać, że niezależnie od 
umiejętności i wiedzy, jakie się ma, podejmowane działania (w środowisku korpo-
racyjnym) mogą zamieniać się w ścieżki indywidualnych opresji bądź emancypacji. 
Chciałabym, żeby obrane przeze mnie podejście badawcze, dialog, współobecność od-
biorcy w polu wytwarzania wiedzy przybliżyły jawne i ukryte obszary świata korporacji, 
żeby działały na rzecz dostrzegania mikropęknięć na jednowymiarowych obrazach, 
ponieważ to właśnie te pęknięcia mogą być źródłem wolności.  
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TROPY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH SPRZYJAJąCYCH KARIERZE.  
DROGA DO WYZWOLENIA CZY ZNIEWOLENIA?

streszczenie: W niniejszym artykule autorka prezentuje pierwszy krok szerszych badań nad prakty-
kami, samorozwojem i rozwojem (kariery) w korporacji. Podejmuje także ważny problem: zderzenia 
jednostki ze światem wielkiej korporacji. Zastosowana metoda badawcza, jaką jest autoetnografia 
ewokatywna, pozwala na wykorzystanie podwójnej roli autorki (badacza i uczestnika opisywanego 
środowiska). Dzięki temu zostają odsłonięte osobiste doświadczenia oraz to jak autorka sama odbiera 
pracę w środowisku korporacji. Pojawia się także pytanie, czy zaobserwowane i opisane praktyki 
prowadzą do emancypacji czy zniewolenia. Ramę teoretyczną artykułu stanowi koncepcja drama-
turgiczna Ervinga Goffmana, która wyznacza strukturę tekstu i dzieli go na fasadę, trzy akty i epilog. 
Taki zabieg ma na celu przybliżenie jawnych i ukrytych obszarów świata korporacji, działania na rzecz 
dostrzegania mikropęknięć na jednowymiarowych obrazach. W tych pęknięciach autorka dostrzega 
źródła wolności. Takie przedstawienie tematu jest jednocześnie zaproszeniem publiczności do dialogu 
na ten temat, prowokacją do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości i do jej zmiany. 
słowa kluczowe: autoetnografia ewokatywna, koncepcja dramaturgiczna, korporacja, emancypacja, 

uczenie się, rozwój.

TRACES OF DEVELOPMENTAL PRACTICE LEADING TO CAREER ADVANCEMENT.  
THE WAY TO LIBERATION OR ENSLAVEMENT?

summary: In this paper the author presents the first step of a broader research on practice, self-
development and development (of career) in corporation using evocative autoetnography. The Author 
undertakes an important problem: the clash of the individual with the world of a big corporation. 
Application of evocative autoetography allows to use double role she is in (as a scientist and a member 
of the group). Thanks to that, personal experiences and the way the author sees herself in such envi-
ronment, what actions she undertakes, are revealed. In addition to that, a question is raised, whether 
observed and described practice lead to emancipation or to enslavement. The theoretical framework 
of the article is Goffman’s dramaturgical concept, which delineates the structure of the text and divides 
it into parts: the façade, three acts and epilogue. Such approach aims to bring to the audience both 
hidden and public areas of the corporate world, to show micro craks in one-dimensional images. In 
these cracks the author sees a source of freedom. Such a presentation of the topic invites the audience 
to a dialogue as well as provokes a new way of understanding reality and changing it.
keywords: evocative autoethnography, dramaturgical perspective, corporation, emancipation, 

learning, development.
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COACHING JAKO NIEDYREKTYWNA FORMA  
WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH W ROZWOJU KARIERY

Współczesne zjawiska obserwowane na rynku pracy otwierają przed społeczeństwem 
nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego, licznych staży, podejmowania mię-
dzynarodowej współpracy i wiele innych szans realizacji atrakcyjnej ścieżki kariery. 
Wszystkie te perspektywy formułują coraz wyższe oczekiwania zarówno pracowników, 
jak i pracodawców. Nasila się zapotrzebowanie na kadrę o wysokich kwalifikacjach, 
gotową do nieustannego doskonalenia. Jednostki dbające o swoją konkurencyjność na 
rynku pracy oraz satysfakcjonującą pozycję społeczną korzystają ze zróżnicowanych 
form edukacji oraz doskonalenia zawodowego. Jedną z możliwych form wsparcia za-
wodowego jednostki w obliczu zachodzących zjawisk staje się coraz bardziej popularny 
coaching. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie coachingu jako niedyrek-
tywnej formy wsparcia rozwoju kariery osób dorosłych. W tekście założyłam, że jest 
on przestrzenią do refleksji, planowania, a następnie realizowania indywidualnych 
ścieżek kariery, tym samym doskonalenia umiejętności adaptowania się jednostki 
do warunków zmiennego świata pracy. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza 
literatury przedmiotu.

Sytuacja osób dorosłych poszukujących wsparcia w rozwoju kariery

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele koncepcji pojęcia kariery, których autorzy 
akcentują różne jej aspekty. Propozycje zdefiniowania kariery odbiegają od siebie rów-
nież przypisanym im zakresem. Jeffrey Greenhaus traktuje karierę jako „strukturalną 
własność zawodu lub organizacji” (cyt. za Bańka 2007, s. 13). W tym ujęciu nacisk 
położony jest na sekwencję pozycji zajmowanych przez pracownika w danym zawo-
dzie. Kariera może być również postrzegana jako ścieżka mobilności w strukturach 
organizacji. Według Augustyna Bańki istnieje podejście ujmujące karierę jako własność 
jednostki, czyli całokształt zebranych przez pracownika stanowisk, prac, pozycji za-
wodowych oraz doświadczeń (Bańka 2007, s. 13). Jak zauważa autor, zaprezentowane 
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rozumienia charakteryzują się zbyt ograniczającymi ramami. Obecnie pojawiające się 
definicje traktują karierę jako model doświadczeń związanych z pracą, który nadaje 
kierunek życia jednostki (Greenhaus i in. 2000, s. 9). Szerokie rozumienie kariery 
zawiera następujące po sobie doświadczenia związane z zatrudnieniem, rolami przyj-
mowanymi przez jednostkę oraz aktywnościami podejmowanymi w ciągu jej życia 
(cyt. za Bańka 2007, s. 14). 

Współczesne definicje kariery zawierają następujące elementy wspólne: podkreślają 
stan posiadania jednostki, składają się z elementów subiektywnych i obiektywnych, 
z sekwencji doświadczeń zawodowych i pozazawodowych, swoim zasięgiem obejmują 
różne składniki lub rezultaty zatrudnienia. Podążając za współczesnym rozumieniem 
kariery, warto zauważyć, że obejmuje ona również osoby bezrobotne, ponieważ po-
święcają oni swoje zasoby w celu zdobycia zatrudnienia (Bańka 2007, s. 14-15). Jak 
podkreślają Edwin L. Herr i Stanley H. Cramer, kariera cechuje się takimi własnościami, 
jak indywidualność, wyjątkowość oraz zależność od dokonanych wyborów przez daną 
jednostkę. Ma ona zmienny charakter i rozwija się przez całe życie. Swoim zasięgiem 
obejmuje zarówno sprawy zawodowe, jak i aspekty związane z poszukiwaniem zatrud-
nienia, okresem po zakończeniu aktywności zawodowej oraz integracją wielorakich 
ról, jakie jednostka przyjmuje w ciągu całego życia (Herr i Cramer 2001, s. 54). 

W świetle przytoczonych definicji można przyjąć, że kariera traktowana jest jako 
dłuższa perspektywa czasowa nieograniczająca się jedynie do wyboru i wykonywania 
zawodu. Zdaniem Joanny Minty, kariery coraz rzadziej są linearne, cele i plany ulegają 
zaś ciągłym modyfikacjom. W obliczu tej sytuacji istnieje potrzeba rozwoju kompeten-
cji projektowania, a zarazem przekształcania karier (Minta 2012, s. 7). Dynamicznie 
zmieniający się rynek edukacyjno-zawodowy wpływa na zdestabilizowany charakter 
współczesnych karier. Złożoność świata pracy, jego niestałość, a także jego wielo-
wymiarowość, może powodować poczucie dyskomfortu wynikające z braku stałego 
i przewidywalnego zatrudnienia. Wiele ludzi mierzy się z trudnościami w podejmo-
waniu decyzji, dokonywaniu wyborów zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. 
Konstruowanie i rekonstruowanie kariery zdaniem J. Minty jest warunkiem przetrwania 
w obecnych czasach (Minta 2012, s. 7).

Wzrost zainteresowania wsparciem w obszarach związanych z karierą widoczny 
jest w większości krajów na świecie (Minta 2014, s. 114). Oczekiwania osób dorosłych 
przybierają różny kształt w zależności od określonych przez nie obszarów proble-
matycznych i wyartykułowanych celów (Minta 2012, s. 7). Lucyna Myszka zwraca 
uwagę na pojawianie się nowych stylów funkcjonowania człowieka, w których młodzi 
dorośli wydłużają okres zależności finansowej, jak również czas poświęcony edukacji 
w celu przygotowania się do określonego zawodu. Po wejściu na rynek pracy zdobyte 
kwalifikacje ulegają dezaktualizacji, powodując konieczność ciągłego dokształcania 
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i zdobywania kolejnych umiejętności. Praca w znacznym stopniu absorbuje jednost-
kę, wskutek czego zanika granica między życiem zawodowym i prywatnym. W wielu 
przypadkach obszar rozwoju zawodowego ma coraz większe znaczenie i zajmuje istotny 
wycinek egzystencji (Myszka 2014, s. 245-246).

Alicja Czerkawska, nawiązując do potencjalnych problemów dotyczących obszaru 
zawodowego, wymienia m.in. utratę pracy, przedłużający się okres poszukiwania pracy, 
niezadowolenie, utratę sensu pracy, podjęcie decyzji o dalszej edukacji. Przytoczone 
zagadnienia wpływają także na życie osobiste jednostki, np. na życie rodzinne, towarzy-
skie, spędzanie czasu wolnego oraz odpoczynek (Czerkawska 2008, s. 158). W obliczu 
wielu zróżnicowanych trudności, jakie napotyka jednostka w procesie planowania 
i realizowania własnej ścieżki kariery, pojawia się potrzeba korzystania ze zindywiduali-
zowanych i uelastycznionych form wsparcia rozwoju karier. Naturalnym następstwem 
wydaje się rozwój coachingu, który cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Ze 
wsparcia coachingowego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i organizacje (ofe-
rując swoim kluczowym pracownikom współpracę z coachem w celu podniesienia ich 
osobistej efektywności). Obserwowany jest wzrost zainteresowania coachingiem, który 
staje się coraz bardziej powszechną formą rozwoju kariery. Powody poszukiwania tego 
rodzaju niedyrektywnej formy wsparcia są zróżnicowane i wynikają z indywidualnej 
sytuacji życiowej danej jednostki lub organizacji. Motywy podejmowania współpracy 
wskazywane przez International Coach Federation (ICF) to przede wszystkim wybór 
zawodu, zmiana stanowiska lub miejsca pracy, chęć rozwoju nowych umiejętności lub 
odkrycia kompetencji do tej pory niewykorzystanych (http://icf.org.pl/pl81,kluczowe-
kompetencje-coacha-icf.html). Dorota Pisula wyróżnia cztery grupy dorosłych, które 
szczególnie potrzebują wsparcia w sferze rozwoju karier. Są to studenci i absolwenci 
uczelni, osoby mające pracę, bezrobotni, a także kończący drogę zawodową. Każda 
z przytoczonych grup charakteryzuje się odrębnymi potrzebami oraz problemami do 
rozstrzygnięcia w kontekście kariery (Pisula 2009, s. 90). Autorka zwraca uwagę na 
sytuację i oczekiwania osób znajdujących się na poszczególnych etapach planowania 
i realizacji karier, zaczynając od charakterystyki jednostek wchodzących na rynek 
pracy. 

Pierwszą grupą opisaną przez autorkę są studenci i absolwenci, którzy oczekują 
wielowymiarowego wsparcia w poszukiwaniu i realizowaniu nowych doświadczeń 
zawodowych i edukacyjnych. Zależy im na odnalezieniu najbardziej satysfakcjonującej 
ścieżki rozwoju. Niejednokrotnie łączą naukę formalną z pracą zarobkową, rozwijając 
przy tym wiele potrzebnych umiejętności na rynku pracy. W tym kontekście studia 
to czas wielowymiarowego poznawania i zdobywania doświadczenia (Pisula 2009, 
s. 90). Działaniami pomocowymi na tym etapie mogą zostać objęte dwie grupy usytu-
owane wobec siebie w opozycji. Z jednej strony to osoby o niskiej samoświadomości, 
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szczątkowym planie dotyczącym przyszłości zawodowej (lub jego braku), o słabej 
orientacji zawodowej, które odsuwają decyzje związane z karierą. Wizyta u specjalisty 
z zakresu konstruowania karier jest więc ich pierwszą konfrontacją z własnymi moż-
liwościami oraz wymaganiami pracodawców. Oczekują one doraźnej pomocy w for-
mie gotowej rady lub oferty pracy. Istnieje także grupa o wysokiej samoświadomości, 
precyzyjnych planach działania, licznych zasobach wynikających z podejmowanych 
uprzednio doświadczeń zawodowych. Osoby te znają swój potencjał, chcą się rozwijać, 
więc największą pomocą dla nich będzie analiza różnych możliwości rozwoju oraz 
dookreślenie planów zawodowych (Pisula 2009, s. 91). 

Kolejną grupą wyróżnioną przez autorkę są osoby bezrobotne. Charakteryzują się 
one silnie zróżnicowanymi potrzebami ze względu na sytuację, w jakiej się znajdują 
(macierzyństwo, zwolnienia, utrata stanowiska po restrukturyzacji oraz wiele innych 
przyczyn braku zatrudnienia), a to ukierunkowuje ich oczekiwania wobec efektów 
pracy w obszarze kreowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Istnieje jednak jeden 
wspólny, uniwersalny cel wsparcia tej grupy usługobiorców – zwiększenie motywacji 
oraz kreowanie postaw proaktywnych (Pisula 2009, s. 94). 

Trzecią grupę stanowią osoby mające pracę i korzystające z różnych form wsparcia 
rozwoju kariery, motywowane najróżniejszymi powodami. Należą do nich: chęć awan-
su, niestabilna pozycja zawodowa, niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia i wiele 
innych. Wspólne ustalenie wzajemnych oczekiwań i celu spotkań nada optymalny 
kierunek pracy (Pisula 2009, s. 98-99). 

Ostatnia grupa wyróżniona przez autorkę to jednostki, które kończą drogę zawo-
dową. Działania pomocowe opierają się w dużej mierze na wyborze i zaplanowaniu 
kolejnych form aktywności, a te zależne są m.in. od miejsca zamieszkania oraz sytuacji 
finansowej klienta. Celem jest zmniejszenie poziomu stresu związanego ze zmianami 
zawodowymi i minimalizacją prawdopodobieństwa występowania negatywnych konse-
kwencji kończenia etapu pracy zawodowej. W przypadku braku planowania aktywności 
pozazawodowej realnym zagrożeniem odejścia na emeryturę czy rentę może się okazać 
subiektywne poczucie nieużyteczności, smutku i ogólnego obniżenia poczucia własnej 
wartości (Pisula 2009, s. 101). 

W artykule szczególną uwagę poświęciłam grupie, która najczęściej korzysta z co-
achingu, a mianowicie dorosłym pracującym. Jednym z wielu czynników, które po-
tencjalnie mogą determinować to, że coaching jako niedyrektywna forma wsparcia 
cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród osób pracujących, jest aspekt finansowy. 
Profesjonalne usługi coachingowe są kosztowną inwestycją w rozwój kariery, ponieważ 
wymagają wkładu finansowego. To także długofalowa inwestycja czasu, gdyż sesje 
z coachem powinny być ujęte w procesie, składającym się z kilku spotkań. Podczas 
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nich klient oszacowuje własne zasoby oraz obszary rozwojowe w kontekście kompe-
tencji i kwalifikacji, aby skonstruować plan działania i rozbudzić w sobie motywację 
do jego realizacji. 

Opisane sytuacje osób dorosłych przyczyniają się do poszukiwania wsparcia w roz-
woju karier w celu uzyskania indywidualnie zdefiniowanych korzyści. Coaching cha-
rakteryzuje się elastycznością i całkowitym dopasowaniem do zgłaszanych potrzeb, co 
w znacznym stopniu umożliwia skuteczną realizację oczekiwań klientów.

Założenia i idee coachingu 

Coaching to termin coraz częściej pojawiający się na rynku usług edukacyjnych. 
Stosowany jest do określenia różnych form rozwoju, nie zawsze jednak odpowiada to 
rzeczywistym założeniom pracy zgodnym z nurtem pracy coachingowej. Jest to stosun-
kowo nowa praktyka, która służy jednostkom w szeroko rozumianym samodoskonale-
niu. Nie jest unaukowiona, choć opiera się na dorobku licznych dziedzin naukowych. 
Obecnie istnieje dość szeroka luka związana z rzetelnie przeprowadzonymi badaniami, 
ponieważ brakuje wystarczających dowodów świadczących o skuteczności coachingu. 
Pomimo wielu dyskusji rozprzestrzenia się on i z powodzeniem funkcjonuje w nowych 
obszarach, takich jak: szkolnictwo, poradnictwo, sport, pomoc społeczna, zarządzanie, 
ekonomia i wiele innych. Można zaobserwować wielość funkcjonujących definicji 
coachingu, nierzadko błędnych, niepełnych lub zniekształconych. Nadużywanie tego 
terminu (stosowane przez usługodawców ofert z zakresu rozwoju w celu ich uatrak-
cyjnienia) prowadzi do chaosu terminologicznego. Liczne działania marketingowo-
-sprzedażowe wprowadzają klienta w błąd i oferują inne formy usług rozwojowych. 
Indywidualne doświadczenia klientów korzystających z ofert nazwanych coachingiem 
(o nieoczywistym poziomie merytorycznym oraz wątpliwych kompetencjach coacha) 
przyczyniają się do fali krytyki, nazywając coaching „oszustwem” (Podgórny i Drabik-
-Podgórna 2015, s. 31). 

Rzetelne organizacje zajmujące się akredytacją potencjalnych coachów: International 
Coach Federation (ICF) oraz International Coach Community (ICC) mają klarowny 
kodeks etyczny, profil kompetencyjny profesjonalnego coacha oraz jasne kryteria nada-
wania akredytacji. ICF opisuje coaching jako interaktywny proces: 

który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polep-
szeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, 
rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi 
klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje 
i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności (http://icf.org.pl/pl79,coaching.html).
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Powyższa definicja silnie koresponduje z propozycją International Coaching 
Community, która przyjmuje następującą postać: „Coaching jest procesem, którego 
głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym doko-
nywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby)” (www.
iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/definicja_coachingu).

Propozycja Marka Podgórnego i Violetty Drabik-Podgórnej wydaje się holistycznym 
ujęciem na dość wysokim poziomie ogólności: 

Coaching to dynamiczny proces zorientowany na osobiste i/lub zawodowe cele klienta, 
odblokowujący jego potencjał przez trening refleksyjności nad sobą i otoczeniem oraz przez 
uczenie się nowych umiejętności. Dokonuje się w interpersonalnym dialogu, jest zbudowany na 
partnerstwie i zaufaniu oraz uwzględnia wielokontekstowe usytuowanie jednostki (Podgórny 
i Drabik-Podgórna 2015, s. 9). 

Definicja ta akcentuje najistotniejsze podstawy coachingu, w klarowny sposób 
przedstawia główne założenia oraz pożądany charakter wzajemnych relacji uczestni-
ków procesu. Można więc zauważyć, że powtarzalnymi elementami wspomnianych 
definicji są: procesualny charakter, ustrukturalizowana forma oraz wprowadzenie 
celowej zmiany przez klienta dzięki jego zasobom. Coaching ukierunkowany jest na 
projektowanie przyszłości, strategiczne planowanie i osiąganie celów. Jednak zakres 
jego oddziaływań bywa mylony z innymi działaniami wspierającymi, jak np. konsul-
ting, psychoterapia, doradztwo czy mentoring. W dalszej części artykułu wskazano 
różnice między dziedzinami oraz nakreślono zakresy ich działań. Łukasz Marciniak, 
podejmując problematykę coachingu i innych form pomocowych, zwraca szczególną 
uwagę na granicę między poszczególnymi formami wsparcia jednostki. 

Konsulting daje i proponuje najbardziej optymalne rozwiązania zaistniałych pro-
blemów, np. w organizacji. Specjaliści służą swoją radą, doświadczeniem, a przede 
wszystkim wiedzą, co jest sprzeczne z założeniami coachingu. „Ewentualny rozwój 
[…] pracownika jest efektem pośrednim konsultingu, który bezpośrednio ma służyć 
tworzeniu rozwiązań […], w coachingu oddziaływanie będzie odwrotne” (Marciniak 
2009, s. 34). To znaczy, że coaching służy do wspierania rozwoju, a dopiero to może 
pośrednio skutkować rozwiązaniem problemów w organizacji. Coachowie, przeciwnie 
do konsultantów, nie są ekspertami niezbędnymi do decydowania o strategii firmy. 
Mogą wspierać klienta coachingowo w procesie podejmowania decyzji, ale nie oferują 
rozstrzygnięcia (Marciniak 2009, s. 35).

Psychoterapia, jako jedna z wielu dziedzin zajmująca się zdrowiem psychicznym, 
dała podwaliny do rozwoju coachingu, jednak nie może być z nim utożsamiania. Rozwój 
potencjału klienta opiera się na „wieloletnim doświadczeniu psychoterapii” i wyko-
rzystuje niektóre komponenty terapii. Neurolingwistyczne programowanie, również 
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wykorzystywane w ćwiczeniach coachingowych, jest rodzajem terapii poznawczo-
-behawioralnej (Rogers 2009, s. 27). Pomimo zapożyczeń coaching jest autonomiczny 
i w pełni wykształcony, a jego nadrzędny cel różni się od celu terapii. Grupą docelową 
coachingu są ludzie, którzy pragną się rozwijać, natomiast klienci usług psychoterapii 
podlegają diagnozie, a następnie działaniom korygującym narzuconym przez terapeutę, 
który wyznacza określone cele terapii na tle dysfunkcji i zaburzeń. W coachingu to klient 
sam określa pożądane efekty sesji (Marciniak 2009, s. 34). To właśnie jest zasadniczą 
różnicą i granicą – coach, który pracuje z klientem wymagającym terapeuty, nie jest 
w stanie pomóc mu narzędziami coachingowymi i odwrotnie. 

Doradztwo jest działaniem bliskim psychoterapii ukierunkowanym na pomoc 
klientom, których problemy mogą mieć podłoże psychiczne lub psychosomatyczne 
(Marciniak 2009, s. 34). Jest ono nazbyt dyrektywne, ponieważ relacja między do-
radcą a klientem jest nadrzędna (i taka być powinna, przynajmniej z perspektywy 
posiadania specjalistycznej wiedzy przez doradcę, dla której klient zamawia konsulta-
cję). Natomiast profesjonalny coach stara się zbudować relację partnerską, a wszelkie 
przejawy nierównorzędności mają swoje przełożenie na mniejszą efektywność sesji 
(Marciniak 2009, s. 35).

Mentoring, rozumiany jako dzielenie się doświadczeniem, jest swego rodzaju na-
uczaniem tego, co w najwyższym stopniu opanował pracownik o dłuższym stażu pracy, 
określany mianem mentora. Relacja pozwala na przekazywanie informacji, nauczanie 
czy dzielenie się wskazówkami dotyczącymi sprawnego wykonywania zadań. Mentor 
zaleca naśladowanie własnego stylu pracy jako tego najbardziej optymalnego i sku-
tecznego. W coachingu przekaz wiedzy i własnych przemyśleń klientowi sprzeciwia 
się fundamentalnym założeniom oraz zaburza proces zdobywania przez niego pew-
ności siebie, a także wiary we własną kreatywność (Marciniak 2009, s. 35). Swoistość 
coachingu polega na uwalnianiu potencjału klienta w wymiarze osobistym oraz zawo-
dowym w sposób niedyrektywny i nie wymaga od coacha posiadania specjalistycznej 
wiedzy w dziedzinach omawianych przez klienta w trakcie procesu. Coach stwarza 
możliwość do refleksji, zdefiniowania celu w zgodzie z wartościami, przekonaniami 
i preferencjami klienta.

W tej części artykułu zostały zaprezentowane podstawowe założenia coachingu, 
które wskazują na niedyrektywny charakter jego oddziaływań. Zaakcentowano, że 
klient korzystający ze wsparcia coacha samodzielnie definiuje swoje potrzeby, cele oraz 
projektuje kolejne etapy realizacji ustalonych planów zawodowych oraz osobistych. 
Ukazane zostały podobieństwa i różnice charakterystyczne dla innych form wsparcia 
rozwoju kariery osób dorosłych.
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Coaching jako niedyrektywna forma  
wsparcia rozwoju kariery osób dorosłych

Osoby dorosłe zmagają się z licznymi wątpliwościami i trudnościami związanymi 
z projektowaniem i realizowaniem swoich planów edukacyjno-zawodowych. Z tego 
powodu poszukują wsparcia, korzystając z różnego rodzaju usług, w celu uzyskania 
satysfakcjonujących efektów w obszarze kariery. Jedną z możliwych dróg rozwoju za-
wodowego i osobistego odnajdują w procesie coachingowym. Należy zwrócić uwagę 
na czynniki determinujące podjęcie decyzji o współpracy właśnie z coachem, a nie 
innym specjalistą z zakresu karier, oraz na korzyści, których mogą się spodziewać. 
Sabine Dembkowski, Fiona Eldrige oraz Ian Hunter (2010, s. 26-29) wskazują osiem 
potencjalnych motywów, którymi kierują się osoby poszukujące wsparcia w procesie 
coachingowym. Według założeń autorów, przynajmniej jeden z tych czynników de-
terminuje decyzję o podjęciu współpracy z coachem specjalizującym się w obszarach 
związanych z rozwojem kariery. Jako pierwszy przytaczają wzrost dobrobytu, rozumiany 
jako powiększenie dochodów, które umożliwiają swobodne dysponowanie nimi jako 
inwestycja we własny rozwój lub zaspokojenie potrzeby uzyskania wsparcia. Drugim 
powodem są zmiany w strukturze rodziny, czyli fragmentaryzacja struktur wsparcia jed-
nostki. Ciągłe zmiany miejsca zamieszkania lub liczne podróże pozbawiają możliwości 
utrzymania silnych sieci społecznych i więzów rodzinnych. Trzeci to upadek tradycji 
religijnych, które stanowiły źródło mentalnej siły, przyczynił się on do konieczności 
poszukiwania alternatywnego źródła wsparcia oraz przestrzeni do refleksji. Następnym 
czynnikiem jest wzrost złożoności życia zawodowego (wykonywanych zadań, oczekiwa-
nych kompetencji, zmiennego charakteru wymagań stawianych pracownikom). Klienci 
poszukują pomocy, by zniwelować napięcie wynikające z dezinformacji i niepewności. 
Kolejny motyw korzystania ze wsparcia coacha związany jest z tempem zachodzących 
zmian. Wpływa on na wieloaspektowość roli pracownika i jej niejednoznaczne zdefi-
niowanie. Szóstą przesłankę do podjęcia współpracy z coachem autorzy identyfikują 
z brakiem dokładnie zdefiniowanej roli wynikającej z zajmowanego stanowiska lub celu 
zawodowego (jej zmiennego charakteru wywołanego dynamiką zmian rynkowych). 
Pokłosiem może być pogłębiający się stan przeciążenia, który odbija się na jakości 
pracy, słabsze wyniki wywierają zaś dodatkową presję wynikającą z konieczności po-
prawy jakości pracy (Dembkowski, Eldrige, Hunter 2010, s. 26-29). Aleksy Pocztowski 
wskazuje, że awans zawodowy wiąże się z wprowadzaniem licznych zmian zarówno 
w zakresie kompetencji, funkcjonowania, jak i odpowiedzialności. Istotna zmiana 
w myśleniu o planowaniu i realizowaniu ścieżki kariery spowodowana jest zjawiskiem 
szybkiego uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji, co w konsekwencji przyczynia 
się do zdobywania kolejnych awansów w krótszym czasie (Pocztowski 2008, s. 319). 
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W następstwie tak postrzeganej sytuacji zawodowej modyfikacji podlegają pierwotne 
plany i założenia dotyczące rozwoju kariery, a co za tym idzie, wzrost aspiracji, zmia-
na systemu wartości oraz oczekiwań wobec dalszej ścieżki zawodowej (Myszka 2014, 
s. 249). Siódmym potencjalnym powodem korzystania z usług jest zjawisko malejącego 
poczucia bezpieczeństwa i stabilnej pozycji w firmie na rzecz zatrudniania pracowni-
ków, którzy są w stanie poświecić więcej czasu i zaangażowania w pracę. Niepewność 
pracowników rodzi presję, by pracowali oni dłużej i wydajniej w jeszcze krótszym 
czasie. W obliczu wielu trudności związanych z przeciążeniem psychicznym, korzy-
stają oni z coachingu, który jest dla nich przestrzenią do przeanalizowania własnych 
obaw oraz konsekwencji możliwych wyborów. Ostatnim powodem jest zanik pracy 
na całe życie. Odczuwany może być jako źródło stresu i niepewności, ponieważ każda 
zmiana pracy wymaga sprawdzenia się w nowej roli, a także może wymuszać potrzebę 
zmiany miejsca zamieszkania i powodować fragmentaryzację rodziny (Dembkowski, 
Eldrige, Hunter 2010, s. 26-29). Dynamika zachodzących przekształceń rodzi potrzebę 
rozwiązań „właściwych w danej chwili”. Nierzadko może się stać ona determinantem 
wyboru coachingu, ponieważ w odróżnieniu od szkoleń pozwala na omawianie kon-
kretnych sytuacji z życia zawodowego, uwzględniając wszystkie okoliczności swoiste 
w danej organizacji oraz wyznawane wartości i posiadane zasoby. Rosnąca potrzeba 
nieustannego rozwoju wpływa na wymagania wobec pracowników, które mają swoje 
odzwierciedlenie w powinności dokształcania się przez cały okres trwania kariery, 
co umożliwia optymalizację własnych działań (Dembkowski, Eldrige, Hunter 2010, 
s. 26-29). Przedstawione motywy determinujące decyzję o współpracy coachingowej 
należy analizować także przez pryzmat potencjalnych zysków dla klienta, na które 
powołują się coachowie, oferując swoje usługi.

Autorzy literatury przedmiotu wskazują wiele korzyści płynących z rozwoju oparte-
go na niedyrektywnej formie wsparcia, jaką jest coaching. Dotyczy to zarówno sukcesów 
w obszarach osobistych, jak i zawodowych. Są to jednak doniesienia nierzadko opisane 
na podstawie obserwacji i interpretacji praktyków. Coaching jest stosunkowo młodą 
dziedziną, dlatego wciąż brakuje wystarczających naukowych dowodów, świadczących 
o jej skuteczności. Aspekt zdefiniowania korzyści wynikający z aktywnego uczestnic-
twa w procesie coachingowym jest problematyczny, ponieważ nadal istnieje niewiele 
rzetelnych badań. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczone zostały dwa raporty 
traktujące o skuteczności.

International Coach Federation zleciła firmie Pricewaterhouse Coopers badanie 
dotyczące rezultatów stosowania coachingu jako niedyrektywnej formy wspierającej 
rozwój w organizacjach. Badania przeprowadzone zostały w 2008 r. na grupie 2165 
pracowników z 64 krajów. Uzyskane wyniki wskazują, że pracownicy uczestniczący 
w procesach coachingowych deklarowali poprawę funkcjonowania w następujących 
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obszarach związanych z życiem zawodowym: pewność siebie (80%), związki (73%), 
kompetencje komunikacyjne (72%), kompetencje interpersonalne (71%), wydajność 
w pracy (70%), równowaga życia zawodowego i osobistego (67%), zdrowie/dobre 
samopoczucie (63%), rozwój życia zawodowego/nowe możliwości zawodowe (62%), 
organizacja życia osobistego (61%), zarządzanie firmą (61%), zarządzanie czasem 
(57%), efektywność zespołów (51%). Na podstawie odpowiedzi osób badanych można 
wnioskować, że coaching w znacznym stopniu poprawia funkcjonowanie jednostki 
w obszarach związanych zarówno z karierą, jak i życiem osobistym (http://www.kadry.
abc.com.pl/artykuly/pracownicy coraz-niechetniej-korzystaja z-coachingu-pomimo- 
jego-skutecznosci,74604.htm).

Kolejnym doniesieniem o korzyściach wynikających ze współpracy coachingowej 
jest analiza wyników tej praktyki prowadzonej przez autorów raportu opublikowanego 
w czasopiśmie „The Economic Times”. Raport zawiera ranking stu spółek (Fortune 100), 
z którego wynika, że zwrot z inwestycji dla organizacji oferującej coaching pracownikom 
jest prawie sześć razy większy niż poniesione koszty. W tym samym raporcie zostają 
wymienione także obszary, w których nastąpiła poprawa: relacji między pracownikami 
(77%), efektywności pracy zespołowej (67%) oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 
(61%) (http://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/pracownicy-coraz niechetniej korzystaja
z-coachingu pomimo-jego-skutecznosci,74604.htm). Uczestnicy procesów coachin-

gowych zwracają uwagę na wyjątkowość tego doświadczenia i wspominają relację 
z coachem, stymulującym zarówno do refleksji, jak i działania. Twierdzą, że „bardzo 
szybko pokonali wewnętrzne przeszkody i rozwinęli skrzydła” (http://www.kadry.
abc.com.pl/artykuly/pracownicy-coraz niechetniej-korzystaja-z coachingu pomimo
jego-skutecznosci,74604.html). Przytoczone wyniki badań pozwalają domniemywać, 
że coaching może stanowić wsparcie w sferze rozwoju karier osób dorosłych. Należy 
jednak pamiętać, że klient samodzielnie definiuje swój cel i korzyści, jakie chce osiągnąć 
dzięki coachingowi, a więc jednostkowe doświadczenia klientów mogą wskazywać 
skuteczność coachingu w innych obszarach niż wskazane w powyższych badaniach. 

Podsumowanie

Nadrzędną rolą coachingu jest niedyrektywne wsparcie klienta w procesie budowania 
jego świadomości o realnej pozycji na rynku pracy, a także możliwościach rozwoju 
zawodowego i osobowego. Klient rozpoznaje swoje zasoby i obszary rozwojowe, a na-
stępnie konfrontuje je z obowiązującą sytuacją na rynku pracy, zdobywa wystarcza-
jące podłoże do samodzielnego planowania ścieżki kariery. Założenia postawione we 
wstępie artykułu należy zweryfikować pozytywnie, w świetle analizowanej literatury. 
Coaching może się stać niedyrektywną formą wsparcia rozwoju karier osób dorosłych. 
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Dynamika zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy ma swoje odzwier-
ciedlenie w funkcjonowaniu organizacji, które muszą sprostać stojącym przed nimi 
wymaganiom, stawiają więc coraz bardziej złożone warunki pracownikom oraz poten-
cjalnym kandydatom. Ta sytuacja przyczynia się do poszukiwania wsparcia w rozwoju 
kariery. Praktyka coachingowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze 
strony indywidualnych klientów, jak również organizacji, ponieważ charakteryzuje się 
całkowitym zindywidualizowaniem wobec klienta i zgłaszanych przez niego potrzeb, co 
w znacznym stopniu umożliwia skuteczną realizację jego oczekiwań. Dzięki coachingo-
wi osoby dorosłe – poszukujące wsparcia w kontekście zarządzania karierą – znajdują 
okazję do rozbudzenia refleksji nad własną drogą zawodową, konstruują i rekonstruują 
swoją karierę oraz podnoszą kompetencje adaptacyjne wobec rynku pracy oraz innych 
wyzwań współczesnego świata. Według przytoczonych wyników badań klienci mogą się 
spodziewać poprawy w funkcjonowaniu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Istotnym aspektem jest poczucie empowermentu, jakie może towarzyszyć klientom 
w czasie procesu oraz po jego zakończeniu. Coaching, który w swoich postulatach 
podkreśla nieograniczony potencjał każdego człowieka i stwarza mu przyjazne warunki 
do realizacji własnych aspiracji zawodowych, uposaża go w uniwersalne narzędzia uła-
twiające kreowanie własnego Ja. Nadrzędnym celem jest dążenie do stanu, w którym 
klient samodzielnie potrafi i chce rozwiązywać swoje problemy oraz podejmować nowe 
wyzwania, uwzględniając przy tym szanse i zagrożenia. 
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COACHING JAKO NIEDYREKTYWNA FORMA WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH W ROZWOJU KARIERY

streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest próba zaprezentowania coachingu jako niedyrektywnej 
formy wsparcia w rozwoju kariery osób dorosłych. Autorka zakłada, że coaching jest przestrzenią 
do refleksji, planowania i realizowania indywidualnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Prezentuje 
perspektywę definicyjną kariery, następnie charakteryzuje potrzeby osób dorosłych związane z jej 
kreowaniem w kontekście zróżnicowanych sytuacji zawodowych. Zaprezentowane ujęcie definicyjne 
coachingu, swoistość oraz fundamentalne założenia pozwoliły uwypuklić podobieństwa i różnice 
charakterystyczne dla coachingu i innych form wsparcia jednostki. Autorka omawia oczekiwania 
klientów korzystających z procesów coachingowych oraz wynikające z nich potencjalne korzyści 
zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.
słowa kluczowe: coaching, niedyrektywna forma wsparcia, rozwój kariery.

COACHING AS AN INDIRECT FORM OF SUPPORTING ADULTS IN THEIR CAREER DEVELOPMENT

summary: The following article focuses on presenting coaching as an indirective form of supporting 
adults in their career development. The author claims that coaching is a space for reflexion, planning 
and fulfilling the personal education and career paths. The author presents the definitional career 
perspective and then characterizes the needs of adults concerning the creation of their career in terms 
of diverse professional situations. The presented definitional concept of coaching, its specificity and 
fundamental assumptions enabled bringing out the similarities and differences typical for coaching 
and other forms of supporting individuals. The author discusses the expectations of the customers 
who use coaching processes and potential benefits in professional and personal sphere.
keywords: coaching, indirective form of support, career development.
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LUDZIE MOCY JAKO DORADCY W KULTURZE INDIAN  
WIELKICH RÓWNIN AMERYKI PÓŁNOCNEJ

„Badacze sięgający do historii doszukują się pierwowzoru doradcy w postaciach kapła-
na, szamana, czarownika, starca, członka rady (np. plemienia)” (Kargulowa 2004, s. 40). 
W niniejszym tekście w poszukiwaniach badawczych koncentruję się na odkrywaniu 
pierwowzoru doradcy w działaniach przedstawicieli jednej z kultur Ameryki Północnej, 
na pełnieniu przez nich funkcji i udzielaniu pomocy osobom potrzebującym. 

Chciałbym, aby Czytelnik zrezygnował z myślenia europocentrycznego, wyrażające-
go się w przekonaniu, że w wielu miejscach na świecie wartościowe jest to, co wywodzi 
się z tego właśnie kontynentu, a nieznane lub niezrozumiane wzory życia stanowią 
gorsze rozwiązania, są bardziej prymitywne i mniej skuteczne od uznanych w Europie. 
Poradnictwo jest najpowszechniejszą formą pomocy, dotyczy różnych kultur i epok 
historycznych. Jest stałym elementem życia związanym z problemami i potrzebami 
ludzkimi. Pisze o tym Alicja Kargulowa, dlatego powyżej cytuję tezę jej autorstwa, która 
w moim rozumieniu uprawnia mnie do analizowania medicine-menów w kontekście 
poradoznawstwa, jak również koncepcji archetypów Carla Gustava Junga. 

Celem artykułu jest poddanie refleksji osób będących w roli specjalistów i podejmo-
wanych przez nich działań pomocowych, które w swoistych formach istnieją w kulturze 
Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej. Na podstawie wybranej społeczności, się-
gając do archetypu Starego Mędrca Carla Gustava Junga, dokonuję analizy pierwiastka 
mądrości obecnej u przedstawicieli tamtejszych doradców. Określam tych specjalistów 
jako Ludzi Mocy, opisuję pełnione przez nich funkcje i realizowane działania pomo-
cowe, które związane są z posiadaną przez nich mocą. 

Stary Mędrzec jako archetyp doradcy w kulturach świata 

W poznaniu osób łączących szczególne zdolności i umiejętności w różnych kulturach 
świata zasłynął Carl Gustav Jung. Jego zainteresowania badawcze i obserwacje dokonane 
w czasie licznych podróży po kontynentach miały znaczenie w powstaniu koncepcji 
archetypów (Dudek 2005; Dudek, Pankalla 2008; Maurin, Motycka red. 2002; Pajor 
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2005). Wprowadzając pojęcie archetypu (z j. greckiego arche – „początek, pierwotność, 
przyczyna, zasada” oraz typos – „typ, kształt, obraz, odbicie, wzór, model, porządek 
i norma”), Jung zdefiniował je jako „ideę zbiorową”, „obraz pierwotny”, a także „pra-
obraz” (Pajor 2005), czyli – „najbardziej pierwotny wzorzec, podstawową formę, pier-
wotną postać” – pierwowzór, prototyp wyobrażenia jakiejś postaci, także przedmiotu 
lub zjawiska (Pajor 2005). „Archaiczny obraz” – zdaniem Junga – istnieje w psychice, 
a także w kulturze człowieka, w nieświadomości indywidualnej (jednostkowej) oraz 
zbiorowej (grupowej). Jest obecny w przekazie społecznym i kulturowym – na poziomie 
wytworów niematerialnych (symbolicznych) i materialnych (fizycznych). „Archetyp” 
stał się jednym z ważnych pojęć psychologii głębi. Charakterystyczną cechą archety-
pu jest jego uniwersalność, która dotyczy pewnych przejawów życia istniejących we 
wspólnym doświadczeniu wszystkich społeczności ludzkich. Nie jest istotne przy tym 
miejsce zamieszkania człowieka, czas i miejsce, w których żyje ani typ reprezentowanej 
przez niego kultury. Będąc ogólnoludzkim „prawzorem”, niesie za sobą wspólną treść 
i wiązany jest z podobnymi wyobrażeniami na jego temat, przy jednoczesnej moż-
liwości ciągłej zmiany i „udoskonalaniu” jego ideału. Jung do grupy uniwersalnych 
praobrazów zalicza archetyp: Boga, Demona, Persony, Jaźni, Starego Mędrca, Wielkiej 
Matki, Ojca, Maga, Bohatera, Wojownika, Wędrowcy, Męczennika, Trickstera, Animy, 
Animusa, Niewinnego, Dziecka, Sieroty, Zwierzęcia, Mocy, Narodzin, Śmierci, Jedności, 
Wody, Ognia, Drzewa, Cienia (Dudek 2005). W niniejszym tekście odwołam się je-
dynie do archetypu Starego Mędrca, który stanowi dla mnie podstawę dalszych analiz 
na temat funkcjonowania „doradców” w plemiennych społecznościach rdzennych 
Amerykanów. 

Archetypy spełniają funkcję poznawczą, ułatwiając człowiekowi poznanie jakiegoś 
zjawiska, przedmiotu, osoby czy zdarzenia, poprzez przeżycie konkretnego (pra)wzorca. 
Przywołany powyżej archetyp Matki lub Ojca ma związek z „doświadczaniem” własnych 
rodziców. Na jego podstawie dana osoba potrafi łatwiej określić, ustalić, dowiedzieć się, 
jaka powinna być dla niego matka lub ojciec, nawet wtedy, jeśli jej własnym rodzicom 
daleko byłoby do oczekiwanego „prawzoru” (Pajor 2005). W zrozumieniu każdego 
(pra)wzorca konieczne byłoby poznanie związanych z nim symboli – charakteryzują-
cych pewne stałe wyobrażenie (Pajor 2005). Liczba archetypów obecna w nieświado-
mości ludzkiej jest jednak określona. 

Stary Mędrzec uznawany jest za symbol duchowości i mądrości obecnej w danej 
kulturze, kogoś odgrywającego rolę duchowego przewodnika dla innych. Jest nim oso-
ba, która ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie (nierzadko idących w parze 
z wiekiem) jest uznawana za mistrza, mentora, specjalistę szczególnie uzdolnionego 
w pewnej dziedzinie. Pełni on w swojej społeczności łączoną lub oddzieloną funkcję 
doradcy, nauczyciela, wychowawcy, mediatora, mistrza danego rzemiosła, lekarza, 
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znachora, psychologa, psychoterapeuty, także kapłana, szamana, maga, wróżbity. Stoi 
na pograniczu realiów życia codziennego, lecz także świata duchowo-wierzeniowego, 
ma znaczący udział w nauczaniu innych i przekazywaniu im wiedzy o własnej kulturze. 
Jest osobą przekazującą wiedzę i doświadczenie, a więc wpisującą się w (pra)wzór – 
archetyp Mędrca (Pajor 2005). 

W dzisiejszych tubylczych społecznościach Ameryki Północnej wzorca tego można 
się dopatrywać w wielu kulturach. Przedstawiam swoje rozważania na przykładzie 
wybranej z całego kontynentu społeczności. Opisuję medicine-mana reprezentują-
cego świat Indian Wielkich Równin (obecne tereny dużej części Kanady i Stanów 
Zjednoczonych). 

Ludzie Mocy jako doradcy u Indian Ameryki Północnej 

Różne plemiona indiańskie, zwane często narodami lub grupami etnicznymi, a nawet 
mniejszościami etnicznymi na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych w Ameryce 
Północnej, nie są – jak dziś jeszcze sądzi się powszechnie – przedstawicielami tej samej 
kultury. Każdy region ma odrębną kulturę, kompleks wierzeniowy, typ gospodarki, 
jak również osiadły, półkoczowniczy lub koczowniczy tryb życia, odmienne tradycje 
związane z pochodzeniem. Również języki rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej 
należały i – z tych, które przetrwały – należą do niespokrewnionych zupełnie ze sobą 
rodzin językowych. Wobec przytoczonych powyżej faktów nie może dziwić również 
odmienność, a zarazem znaczna różnorodność także wzorców, tradycji i zachowań, 
jak również tych praktyk, które nazwać by można pomocowymi. 

Jestem przekonany, że w społecznościach pozaeuropejskich (w tym północnoame-
rykańskich) osoby zajmujące się życiem religijnym, obrzędowością, praktyką zwią-
zaną z „leczeniem ciała”, jak również „uzdrawianiem duszy” pełnią funkcję doradcy. 
Prowadzą oni działalność pomocową, udzielają porad i podnoszą jakość życia jednostek 
i grup społecznych. Dzielą się własnymi zdolnościami, umiejętnościami, mądrością 
i doświadczeniem. W różnych kulturach określa się ich „szamanami”, „czarownikami”, 
„znachorami”, „uzdrawiaczami”, „magami”, „kapłanami” (Eliade 2001; Szyjewski 2005). 
Zapożyczony bywa też angielski termin ściśle związany z kulturą Indian Wielkich 
Równin – medicine-man, będący bezpośrednim tłumaczeniem z wielu języków rdzen-
nych Amerykanów, np. z języka Lakotów, znanych bardziej jako Siuksowie, Wichasha 
Wakan („leczniczy człowiek” lub „święty człowiek”) (Utley 1998). Określanie takiej 
osoby za pomocą jednego lub dwóch słów nie jest jednak proste i sprawdzające się 
w odniesieniu do wszystkich społeczności amerykańskich opartych na strukturze 
plemienia, szczepu czy nawet grupy lokalnej.

ludzie Mocy jako doradcy w kulturze indian wielkich równin Ameryki Północnej
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Dla ustalenia jasności znaczeniowej w tekście nazywam tubylczych doradców 
LUDŹMI MOCY. Ich praktyki, a także skutki działań – nie wnikając w różnice kul-
turowe – mają nieść pomoc. Potrzebujący, bez względu na to, czy znajdują się w sytu-
acji kryzysowej związanej z własną osobą, czy też z całą społecznością, ze zdrowiem 
fizycznym, czy psychicznym, w sprawie świeckiej, czy też związanej z religią, zwracają 
się do odpowiedniej osoby PO→MOC. Posyła się PO→MOC jak również posyła się 
PO→MAGA, PO CZŁOWIEKA o szczególnej MOCY. PO→MOC przychodzi ten, 
który jej potrzebuje. OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY (osoby radzące się) proszą 
o nią i otrzymują ją od CZŁOWIEKA MOCY. Dostają coś, co jest korzystne: wsparcie, 
zrozumienie, informację, wyjaśnienie, oczyszczenie, uzdrowienie. A zatem otrzymują 
pewną MOC z zewnątrz od swoich doradców, jak również działania PO→MOCOWE 
pozwalają im rozwijać wewnętrzną MOC. Dlatego zasadne wydaje się nazwanie ich 
LUDŹMI MOCY. 

Północnoamerykańscy rdzenni doradcy proszeni są o użyczenie lub podzielenie 
się posiadaną przez nich mocą, o spowodowanie jej przypływu (bądź przepływu) do 
wewnątrz lub na zewnątrz osoby potrzebującej; o odbudowanie utraconej przez nią 
wcześniej mocy. Niedostatek lub utratę mocy osobistej członkowie grup plemiennych 
starają się odzyskać lub uzupełnić, prosząc o wsparcie, a jednocześnie przedstawiając 
Ludziom Mocy sytuację, w jakiej się znaleźli (choroba, pragnienie uzyskania wizji, 
kłopot z jej interpretacją, różne inne trudne stany osobiste oraz odnoszące się do spraw 
całej społeczności), i przez to próbują ukierunkować zakres przyszłego działania Ludzi 
Mocy (Bird Grinnell 1996; Britten 2009; Utley 1998; Zimmerman 2003). Jest to część 
tubylczego procesu poradniczego, o którym będzie mowa dalej. 

Dążenie do korzystania z cudzej mocy, chęć uzyskania jej od innych, budowanie jej 
w relacji z osobami znaczącymi oraz dzielenie się nią, jest zachowaniem naturalnym. 
Jerzy Mellibruda pisze, że „dążenie do bycia mocnym jest podstawową zasadą orga-
nizującą życie. Na niej opiera się poczucie wartości osobistej i poczucie sensu życia” 
(Mellibruda 2003). Warto dodać, że w kulturach rdzennych mieszkańców Ameryki 
Północnej dzielenie się i wytwarzanie mocy jest związane w większym stopniu niż 
w Europie z istnieniem całych społeczności. Na naszym kontynencie doradcy, ko-
rzystając z własnych zasobów, zasilają mocą osoby radzące się po to, by samodzielnie 
mogły się rozwijać. Ludzie Mocy tubylczej Ameryki Północnej nie są skupieni jedynie 
na wytworzeniu jednostkowego dobrostanu, lecz w równym stopniu działają dla dobra 
całej wspólnoty. 

W Europie głównym celem działań poradniczych jest stworzenie jednostce od-
powiednich warunków do rozwoju i uświadamianie jej indywidualnego potencjału 
(Okun 2002; Rogers 1991), potęgowanie wiary w skuteczność podejmowanych przez 
nią działań, zwiększanie zaufania do siebie i świata (Futyma 1995), wspieranie rozwoju 
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jednostki poprzez inspirowanie do działania, informowanie, uczenie różnych umie-
jętności, wskazywanie i otwieranie szans dalszego rozwoju, pobudzanie do refleksji 
i samorefleksji, ukierunkowywanie aktywności, niwelowanie negatywnych stanów 
psychicznych, towarzyszenie w przystosowywaniu się do wymagań teraźniejszości 
(Czerkawska 2013; Kargulowa 2004; Wojtasik 1998).

Pamiętając o tym, że Indianie Ameryki Północnej reprezentują wiele rozmaitych 
kultur, także należący do różnych plemion Ludzie Mocy postrzegani są odmiennie 
i mogą mieć odmienne zadania. Ich współplemieńcy mogą mieć w stosunku do nich 
swoje oczekiwania, inne niż mają przedstawiciele sąsiednich plemion do swoich Ludzi 
Mocy, a przebieg działań pomocowych (często w formie ceremonii) wyglądać może 
także inaczej. U Indian Ameryki Północnej Ludzie Mocy nie są związani wyłącz-
nie (lub niemal wyłącznie) ze sferą duchową, wierzeniową, lecz także z cielesnością 
człowieka, jego życiem codziennym oraz rozwiązywaniem przyziemnych problemów 
jednostkowych i społecznych. W kulturach Indian Amerykańskich w odniesieniu do 
rezultatów działań pomocowych bardziej widoczne jest nastawienie na wytwarzanie 
dobra wspólnego, przy jednoczesnym wspieraniu jednostek na poziomie fizycznym, 
emocjonalnym oraz duchowym. Człowiek Mocy – doradca tubylczy – korzysta z od-
miennych i niedostępnych europejskim odpowiednikom sposobów działania, gdyż 
często bierze pod uwagę doświadczenia pozazmysłowe i pozarozumowe. Staje się 
łącznikiem światów fizycznego z metafizycznym, działa dla dobra interesów indywi-
dualnych, jak i całej społeczności, będąc jednocześnie strażnikiem wzorców i praw 
wypracowanych w kulturze, do której sam należy (Britten 2009; McGown Minor 2009; 
Penney, Longfish 1994). 

W dalszej części tekstu nawiążę do zapowiedzianego we wstępie przykładu wybranej 
kultury Indian Wielkich Równin i obecnych w niej Ludzi Mocy – medicine-menów. 

Działania pomocowe podejmowane przez Ludzi Mocy  
w kulturze Indian Wielkich Równin 

Jakie działania pomocowe proponuje medicine-man? Aby to wyjaśnić, należy wspo-
mnieć, że Moc, którą dysponuje, jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony wiąże się ją 
z wierzeniami i wówczas przekazana jest najczęściej przez bogów, duchy i inne istoty 
nadprzyrodzone, także przez bohaterów kulturowych lub zmarłych przodków – w za-
leżności od typu kultury, regionu kulturowego i właściwej im religii. Z drugiej jednak 
strony jest także rozległą wiedzą, nabytą, wyuczoną podczas całego życia, czymś re-
alnym, wymagającym nauki „namacalnej”, rzeczywistej (Grabowski 2001; Penney, 
Longfish 1994). W obu przypadkach Moc traktowana jest jako szczególna umiejętność 
niedostępna każdemu. Człowiek Mocy – gdyby przedstawiciele tych kultur używali 
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właśnie takich określeń w swoich językach – jest w ich oczach „specjalistą”, „profesjo-
nalistą”, „wyszkolonym ekspertem”.

Jak widać, moc ma źródło w przyrodzie i wierzeniach animistycznych. Poszczególne 
duchy – moce przyrody, jedne potężniejsze od drugich, i człowiek, który nie jest wcale 
potężniejszy od zwierząt i nie ma nad nimi żadnej władzy – w mitach oraz przekazach 
występują dla łatwiejszego zrozumienia jako osobne postacie, ale w rzeczywistości 
stanowią całość. Stanowią jedną, integralną Moc, zwaną – w zależności od języka – 
Manitu, Maiyun, Wakantanka (Grabowski 2001). Ma to ogromne znaczenie w spo-
sobach działania medicine-mana. Harmonia wzajemnych zależności umożliwiająca 
właściwe funkcjonowanie przekłada się bowiem także na cały świat ze wszystkimi jego 
elementami. Aby świat funkcjonował prawidłowo, należy cały czas podtrzymywać jego 
równowagę i harmonię, gdyż to właśnie ich zachwianie powoduje zaburzenia, choroby 
oraz inne nieszczęścia i kłopoty (Czarny Łoś 1994; Grabowski 2001; Jeż 2000). Osobami, 
które lepiej od innych potrafią zrozumieć te zależności w kulturze Indian Wielkich 
Równin, byli i są Ludzie Mocy – medicine-meni.

Mocą duchową będącą częścią Manitu czy Wakantanki obdarowuje człowieka 
przyroda pod postacią spersonifikowanego ducha, najczęściej w czasie wizji, której 
doznaje także przyszły Człowiek Mocy (Czarny Łoś 1994; Lowie 1982; Utley 1998). Na 
Wielkich Równinach wizję starali się otrzymać wszyscy mężczyźni. Jest to szczególnie 
potężna Moc, w czasie której otrzymuje się np. wskazówki dotyczące całej grupy. Mogą 
ją otrzymać tylko nieliczni i ci zostają w przyszłości Ludźmi Mocy, medicine-menami. 
Istotną sprawą na Wielkich Równinach Ameryki Północnej jest to, że „namaszczenie” 
szczególnie silną mocą spotyka osobę, która najczęściej o to wcześniej nie zabiegała 
(Eliade 2001; Szyjewski 2005). Doznanie wizji następuje w wyniku tak zwanego po-
szukiwania wizji lub inaczej „polowania na wizję” (ang. Vision Quest) (Szyjewski 2005, 
s. 207), w czasie którego należy się udać w odosobnione miejsce, np. na szczyt góry lub 
wzgórza, i po czterodniowym umartwianiu się, polegającym na poście, modlitwach 
i znoszeniu niewygodnej pozycji, łatwiej można ją otrzymać (Penney, Longfish 1994; 
Utley 1998; Zimmerman 2004). Nie zawsze to się udaje. Istnieje wówczas możliwość 
„odkupienia” wizji od innej osoby (Szyjewski 2005). Niezależnie od tego, czy osobi-
ście, czy nabywając wizję od kogoś innego, Indianin Wielkich Równin wprawdzie 
uzyskuje Moc, ale jeszcze nie staje się medicine-manem. Zostaje nim tylko ta osoba, 
która albo otrzymała szczególnie silną moc wraz z pouczeniem i wskazówkami od 
duchów, że będzie odtąd działać dla dobra całej społeczności, albo ci, którzy posiada-
ją zdolność doznawania wizji częściej niż inni, połączoną z darem ich interpretacji. 
Nieprzeciętne, otrzymane w dobrowolnym ze strony duchów darze, zdolności Ludzi 
Mocy niemal zupełnie u Indian Wielkich Równin wykluczają możliwość ich dziedzi-
czenia. Bycie „wybranym przez duchy” samo w sobie jest już inicjacją. Niepotrzebne 
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jest więc specjalistyczne szkolenie, „przyuczenie do zawodu” jak w kulturze europejskiej 
(Czarny Łoś 1994; Utley 1998). 

W odróżnieniu od mocy duchowej u medicine-menów moc „świecka” polega na 
nabyciu umiejętności praktycznych, wykorzystywanych później w niesieniu pomocy 
jednostkom, a także całej wspólnocie. Z reguły wymienia się opanowanie różnych 
technik tradycyjnej medycyny, takich jak umiejętność składania złamanych kości, 
opatrywania ran i stłuczeń, aplikowania odpowiednich okładów, ziołolecznictwo, 
a wśród nich przygotowywanie i stosowanie rozmaitych lekarstw w postaci naparów, 
mikstur i maści, a także leków przyjmowanych doustnie (Bird Grinnell 1996; Penney, 
Longfish 1994; Taylor i in. 1994; Zimmerman 2003). Bardzo często, choć nie zawsze, 
praktyczne umiejętności związane z leczeniem chorych Ludzie Mocy łączą z rytuałami 
religijnymi, wspomagając i wzmacniając swoje działania modlitwą, prośbami kierowa-
nymi do duchów zwierząt oraz przedmiotów kultu. Nigdy natomiast nie próbowano 
na Wielkich Równinach wpłynąć na duchy, zmusić je do udzielenia pomocy, albo też 
próbować „wytargować” konkretną pomoc dla potrzebującego, co dość mocno tkwi 
w mentalności europejskiej. Oprócz umiejętności leczniczych, Moc świecka tubylczego 
doradcy wyraża się poprzez jego szczególny hart ducha i wytrzymałość (konieczne przy 
składaniu z siebie ofiary w ceremoniach dla dobra innych (Utley 1998). Odporność 
można nabyć poprzez izolację od otoczenia, zachowanie postów, słuchanie rytmicznej 
muzyki (na instrumentach: bęben, grzechotka) i taniec, przebywanie w wysokiej tem-
peraturze w łaźni parowej, podejmowane samotortury związane ze znoszeniem bólu, 
wpatrywanie się w słońce itd. (Jeż 2000; 2012; Szyjewski 2005).

Zasadniczo nabyta wiedza Człowieka Mocy w kulturze Indian Wielkich Równin 
oparta jest na doświadczeniu. Wiąże się z umiejętnościami obserwacji przyrody, jej 
praw, zachowań zwierząt i ludzi, zjawisk i prawideł. Jest to rodzaj „tubylczego profe-
sjonalizmu” – bez dyplomów i certyfikatów w znaczeniu europejskim, jednak z wyko-
rzystaniem wszechstronnej wiedzy dostępnej nie każdemu, tylko tym, którzy do tego 
się nadają i są w stanie ją opanować.

Warto dodać, że u Indian Wielkich Równin Ludzie Mocy noszą nakrycie głowy, 
uszyte najczęściej ze skóry takiego zwierzęcia, którego gatunek, jak się uważa, ma wy-
różniające go cechy: siłę, wytrzymałość, odwagę, drapieżność czy szybkość. Nierzadko 
nakrycie głowy medicine-mana jest po prostu spreparowaną głową bizona, niedźwie-
dzia grizzly, jelenia, karibu (często wraz z porożem), orła lub lisa albo rosomaka. Jako 
dodatkowym atrybutem doradca tubylczy medicine-man posługuje się bębnem oraz 
grzechotką, nie wykorzystując ich jednak do wejścia w trans, lecz jako akompaniament 
muzyczny przy modlitwie oraz wznoszeniu próśb do duchów w czasie odprawianych 
ceremonii. W przypadku podejmowania działań leczniczych ma specjalną torbę z le-
kami. Ważną rolę odgrywa także specjalny woreczek zwany Świętym Zawiniątkiem, 



178 Maciej Jeż

w którym gromadzi w ciągu życia różne przedmioty także mające Moc, według wska-
zówek istot nadprzyrodzonych, które mają pomóc mu w poszczególnych działaniach. 
W konkretnym przypadku używa jednego lub kilku takich przedmiotów, podczas gdy 
inne wówczas nie są przydatne i pozostają w zawiniątku (Penney, Longfish 1994). 

Największą i najdonioślejszą, najbardziej znaną uroczystością „pomocową” był 
niegdyś (i jest do dziś) u Indian Wielkich Równin Taniec Słońca, organizowany po 
wspólnym polowaniu na bizony, na przełomie wiosny i lata. W założeniu Taniec Słońca 
staje się odnowieniem więzi oraz potwierdzeniem jedności ludzi z naturą oraz światem 
duchów, podzięką za dotychczasowe powodzenie i dobrobyt, będąc ponadto prośbą 
o dalszą pomyślność dla wszystkich. Podobnie jak w przypadku każdego innego święta 
ogólnoplemiennego celem tańca jest też odnowienie więzi wewnątrz całej społeczności. 
Szczególne znaczenie ma sprawowanie opieki Człowieka Mocy – medicine-mana nad 
przebiegiem uroczystości. Odgrywa on rolę swego rodzaju mistrza ceremonii. Jest więc 
kimś w rodzaju pośrednika (mediatora) między światem rzeczywistym a mitycznym 
(Jeż 2000). 

Działania pomocowe świadczone pojedynczym osobom również są popularne 
wśród Indian Wielkich Równin. Szczególnie występuje to w dwóch typach sytuacji. 
Pierwsza jest wtedy, gdy ktoś zwraca się o pomoc w uzyskaniu wizji, jej interpretacji, 
a także o pomoc w sytuacjach kryzysowych, kiedy to dana osoba nie potrafi sama 
podjąć decyzji w jakiejś istotnej kwestii. Należy przy tym pamiętać, że w ostatniej 
z wymienionych sytuacji można się też udać do innych osób, w których pokłada się 
zaufanie, a niekoniecznie będących medicine-menami. Druga sytuacja związana jest 
z wyleczeniem chorej osoby. Człowiek Mocy wówczas korzysta z medycyny trady-
cyjnej i wykonuje zabieg mający na celu uzdrowienie współplemieńca (lub cały ciąg 
zabiegów) (Utley 1998).

Proces poradniczy z udziałem tubylczego „Człowieka Mocy” –  
medicine-mana

Ze względu na swoiste, a zarazem odmienne od doradcy europejskiego role (obrzę-
dowe – ceremonialne lub uzdrawiające), jakie odgrywa Człowiek Mocy w różnych 
rdzennych kulturach Ameryki Północnej, niełatwe jest dokonanie porównania po-
między sposobami pomagania oraz samym procesem poradniczym w znaczeniu eu-
ropejskim oraz tym, któremu przewodzi tubylczy Człowiek Mocy (Bilon, Kargul 2012; 
Kargulowa 2004; Wojtasik 1998). Możliwy jest natomiast, podobnie jak w poradnictwie 
znanym w Europie, podział procesów poradniczych na indywidualne, w którym biorą 
udział pojedyncze osoby radzące się, oraz grupowe, z udziałem większej liczby osób, 
bardzo często całej społeczności. Podstawową różnicą w działaniach pomocowych 
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podejmowanych w dwóch omawianych częściach świata jest to, że w naszym kręgu 
kulturowym kierowane są one do ludzi zdrowych fizycznie, jak również psychicznie 
(Kargulowa 2004), skupiając się na trudnych sytuacjach życiowych, i związane są ze 
świecką stroną życia (wyłączając tak zwane poradnictwo duchowe z udziałem osób 
duchownych). W północnoamerykańskiej tradycji tubylczej proces poradniczy może 
mieć związek zarówno z uzdrawianiem fizycznym i/lub duchowym, w którym to oso-
bą „radzącą się” lub potrzebującą jest chory (w takim przypadku istniałaby analogia 
odpowiednio do niosącego pomoc medyczną lekarza lub do poradnictwa duchowego, 
związanego z działalnością kapłana), jak i z niesieniem pomocy osobom zdrowym 
(Lowie 1982; Taylor i in. 1994). W tym drugim przypadku radzącymi się mogą być kon-
kretne osoby, a także cała „społeczność radząca się”, jak można byłoby ją nazwać, którą 
stanowi większa grupa osób zdrowych, lecz potrzebujących w tym wypadku pomocy 
w osobistych, codziennych sytuacjach lub w organizacji życia plemiennego w aspekcie 
świeckim, jak również ciągłego wsparcia świata duchowego. Najodpowiedniejszą osobą 
w jej uzyskaniu jest wówczas Człowiek Mocy, wykorzystujący do tego odprawianą przez 
siebie ceremonię, przy czym jej przebieg to podjęcie odpowiednich działań wyłącznie 
przez niego lub też przy współudziale innych osób. Nawet wówczas rola Człowieka 
Mocy jest najistotniejsza nie tylko ze względu na znajomość rytuałów i umiejętności 
odniesienia się do istot duchowych, ale także dzięki omówionym już wcześniej innym 
cechom i zdolnościom (Britten 2009; Lowie 1982; Walendziak i in. 2010).

W przypadku tubylczego odpowiednika indywidualnego procesu poradniczego 
osoba radząca się zwraca się do Człowieka Mocy w ważnej dla siebie sprawie ze sfery 
duchowej (właściwa interpretacja doznanej wizji lub zwrócenie się po wskazówki jak 
jej doznać, w jaki sposób podziękować duchom za okazaną już wcześniej pomoc) lub 
ze sfery świeckiej (zasięgnięcie porady o to, w jaki sposób ułożyć sobie relacje z krew-
nymi, powinowatymi, przyjaciółmi lub gdzie i jak szukać przyszłego partnera/partnerki 
życiowej). Należy przy tym pamiętać, że w ostatnim z wymienionych przypadków 
medicine-man nie musi być jedyną osobą, do której się w tej sprawie zwraca (mogło być 
to popularne zwłaszcza wtedy, gdy w danej społeczności stosowano/stosuje się magię 
miłosną). Może nią być też ktoś inny cieszący się opinią człowieka mądrego i przez 
to skutecznego o cechach „doradcy”, takich jak np. umiejętność właściwego oglądu 
sytuacji, wnikliwość, zmysł obserwacji, znajomość psychiki ludzkiej (Bird Grinnell 
1996; Zimmerman 2004). 

Zwracając się o pomoc w odczytaniu czyjejś wizji lub udzieleniu komuś wskazów-
ki, medicine-man nawiązywał relację z radzącym się w trakcie rozmowy – w jego lub 
swoim tipi albo też w odosobnionym miejscu, z dala od uszu innych. W zależności 
od typu podniesionej sprawy proponował radzącemu swoje rozwiązania na zasadzie 
udzielanych wskazówek. Natomiast w kwestiach bardziej „przyziemnych”, związanych 
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z dokonaniem właściwego wyboru w sytuacjach codziennych, nie tylko podsuwał 
propozycję rozwiązania, ale starał się też pobudzać w potrzebującym chęć podjęcia 
działania samemu (Utley 1998). W takim wypadku można by porównać takie właśnie 
tubylcze działania pomocowe do znanego w poradoznawstwie europejskim (Kargulowa 
1986; 2004).

Podobieństwo tych rodzajów zachowań i działań jest tym większe, że z reguły 
u Indian Wielkich Równin nie istniała interwencja w postaci „negocjowania” z kimś 
przy pomocy osób trzecich. Udzielenie porady, wskazówki następuje (bez względu na 
to, czy osobą, do której zwracano się o pomoc, był medicine-man czy też nie) po prze-
prowadzeniu z zainteresowanym rozmowy. Bardzo często posługiwano się w tego typu 
„tubylczym procesie poradniczym” przytaczaniem opowieści mitycznych lub rzeczy-
wistych, które przydarzyły się już komuś innemu, nie dając bezpośrednich wskazówek 
ani odpowiedzi wprost. Tubylcza osoba radząca musiała sama wyciągnąć z usłyszanej 
opowieści trafne wnioski, a następnie odnieść je do własnej sytuacji (Bird Grinnell 1996; 
Hyjek 2002; Zimmerman 2003). W razie dalszych wątpliwości lub niepewności co do 
należytego zrozumienia stawiano dodatkowe pytania osobie opowiadającej. Odnosiły 
się one jednak do owej opowieści. 

Stosowane w poradnictwie działania pomocowe mogą w jakiejś mierze zachęcać 
do porównań ich z obrzędami uzdrawiającymi u Indian Wielkich Równin. Ceremonia 
uzdrawiająca, ze względu na postawione jej i realizowane zadanie – niesienie pomocy, 
bogaty w szczegóły przebieg, a jednocześnie odmienne niż w europejskich kuracjach 
odniesienie do duchów (wśród nich także do postaci zwierzęcych), do których zwraca 
się osoba pomagająca – jest także świetnym przykładem tubylczego procesu pomocowe-
go, opartym jednak na odmiennych niż w Europie założeniach i niezbyt mieszczącym 
się w europejskich definicjach (Zimmerman 2004). Indianie Wielkich Równin (oraz 
innych regionów Ameryki Północnej) wierzą, że choroby (wyłączywszy np. rany otrzy-
mane w walce lub na skutek nieszczęśliwych wypadków, takie jak złamania, stłuczenia 
czy skaleczenia) powodowane są przez działalność duchów, takich jak zjawy i upiory 
związane z mitologią bądź też wrogowie polegli w walce, którzy wystrzeliwują w stronę 
ludzi niewidzialne strzały, powodując chorobę (Bird Grinnell 1996). Oczywiste jest 
zatem przekonanie, że najbardziej odpowiednią osobą, która może udzielić pomocy, 
jest medicine-man, jako ten, który nie tylko opanował tajniki tradycyjnej medycyny, ale 
potrafi też odpowiednio zwrócić się do duchów z prośbą o cofnięcie choroby (Jeż 2000). 
To codzienne zaangażowanie i rezultaty udzielanej pomocy potwierdzają kompetencje 
doradców tubylczych i sprawiają, że nadal mogą pełnić tę funkcję w społeczności.

Podejmując się rozmaitych działań pomocowych, medicine-man bierze na siebie 
niepisaną odpowiedzialność za ewentualne skutki swoich działań – pozytywne, ale 
też negatywne. W poszczególnych społecznościach mogły panować odmienne zasady 
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egzekwowania tej odpowiedzialności zgodnie z prawem zwyczajowym. W jednym 
plemieniu niefortunny Człowiek Mocy jedynie zwracał podarunki, kiedy indziej – 
w sytuacji o donioślejszym znaczeniu, np. związanej z niewłaściwą, błędną interpretacją 
wskazówek istot duchowych lub wizji, co przyniosło negatywne skutki dla społeczno-
ści – mógł być nawet ukarany, niekoniecznie śmiercią, ale np. chłostą lub też utratą 
zaufania i prestiżu. Takie sytuacje zdarzały się jednak rzadko (Lowie 1982; Sudak 
1998).

Dokonując analizy działalności Ludzi Mocy w wybranej kulturze Indian Północ-
no ame rykańskich, można zauważyć, że pomimo różnic i podobieństw w sposobach 
uzasadniania i w realnym pełnieniu funkcji pomocowych, stosowaniu przez nich 
odmiennych niekiedy technik oraz wykorzystywaniu różnych rekwizytów, ich dzia-
łania – podobnie, jak doradców europejskich – mają ten sam cel: udzielenie pomocy 
społecznościom oraz jednostkom w dokonaniu zmiany w sobie i/lub otoczeniu. 
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LUDZIE MOC Y JAKO DORADCY  
W KULTURZE INDIAN WIELKICH RÓWNIN AMERYKI PÓŁNOCNEJ

streszczenie: W niniejszym artykule autor analizuje osoby medicine-menów w kulturze Indian 
Wielkich Równin Ameryki Północnej. Zwykle są oni nieprecyzyjnie nazywani szamanami lub na-
wet czarownikami. Autor pokazuje zróżnicowaną rolę, jaką odgrywają w swoich społecznościach ze 
względu na ich wiedzę, doświadczenie, zdolności i umiejętności. Nazywa ich Ludźmi Mocy. Są oni 
nie tylko uzdrawiaczami i odpowiednikami kapłanów, lecz swego rodzaju tubylczymi doradcami, 
służącymi poradą, którzy podejmują dla dobra wspólnoty rozmaite działania pomocowe. Dlatego 
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też autor porównuje ich do profesjonalnych doradców kultury zachodniej, ukazując ich czytelnikom 
w płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Przygotowując tekst, który ma charakter opisowy, opiera się na 
szczegółowym studiowaniu polsko- i obcojęzycznej literatury przedmiotu, zarówno etnologicznej, 
jak i poradoznawczej, zamieszczonej w bibliografii. Według założenia jest on przygotowaniem do 
przeprowadzenia związanych z tematem tubylczego doradcy własnych badań terenowych w wybranej 
społeczności rdzennych Amerykanów.
słowa kluczowe: doradca, Ludzie Mocy, działania pomocowe, medicine-man.

MEN OF POWER AS COUNSELLORS  
IN THE CULTURE OF INDIANS OF THE GREAT PLAINS OF NORTH AMERICA 

summary: In this article the author analyses the phenomenon of medicine-men in the culture of the 
Great Plains of North American Indians. These people are usually called inaccurately shamans or 
even sorcerers. The author shows the variable role that they act in their societies, considering their 
knowledge, experience, as well as their abilities and skills. He calls them Men of Power. They are not 
only healers and equivalents of priests, but also a kind of native counsellors who take various actions 
for the good of their community. Therefore, the author compares them to professional counsellors 
known in the western culture countries, presenting them to the readers at an interdisciplinary level. 
This descriptive paper is based on deeply examined subject literature, writings of both ethnological 
and counsellogical type, listed in the references. According to the author’s idea it is a preparation for 
his own planned ground research on one of the contemporary native American ethnic groups. 
keywords: counsellor, Men of Power / Ones of Power / Individuals of Power, help actions, medicine-

man.
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DEMOGRAPHIC CHANGES AND THE NEED  
FOR LATER CAREER OPPORTUNITIES

Today’s society is characterized by both demographic changes and a global economy, 
with effects on both employment trends and people’s working lives (Kim 2014). On the 
one hand, there are a lot of changes affecting people in their mid-life careers; on the 
other hand there is also an increasing need for older people to continue their work. An 
ageing population creates challenges for society, organizations and individuals. People 
are healthier and live longer and many adults who are in time for retirement are still 
able to continue working. Later life career planning has been highlighted as a challenge 
for career counsellors for several years now, since many older adults choose to return 
to employment instead of entering the traditional stage of retirement (Canaff 1997). 
The preparation for transitions and retirement are also highlighted as necessary needs 
to be recognized (Nuss & Schroeder 2002). According to Lehr and Kruse (2006), many 
people retain their ability to contribute to society even after the age of retirement. 
Furthermore, as pointed out by the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD 2012), improved living standards, easier access and improved 
quality of health care services, as well as enhanced education, have all contributed to 
longer healthier lives and increased life expectancy. Previous research also highlights 
that many older people are willing to extend their working lives (Fasbender et al. 2015). 
It has also shown that people who extend their working lives experience benefits such 
as higher levels of well-being and health (Kim & Feldman 2000; Zahn et al. 2009). 

An extended working life is clearly an issue of increasing interest in society. The 
ageing of the workforce will mean that several countries in the future will likely have 
to rely on a smaller proportion of their population to produce their economic wealth 
and to provide their services (cf. e.g., Hollywood et al. 2007). As argued by Hollywood, 
Brown, Danson and McQuaid (2007), the question is from where will employers draw 
labour within the context of a declining labour force? Politicians argue for changes in 
the retirement system and suggest increasing the age of retirement. This issue has been 
highly debated in society within several countries. However, to more fully grasp what 
such changes would bring to the labour market, to organizations, to people involved 
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and to social support systems, there is a need to explore what is known about midlife 
and late career issues so far. Therefore, the purpose of this study is to explore and map 
the character of issues and themes visible in recent research about extended working 
lives and midlife and older adults’ career issues and opportunities within the context 
of demographic changes in the changing world of work. These issues and themes are 
then discussed in terms of seemingly dominant perspectives and interests and what 
possible gaps and challenges can be identified for future research. 

Methodology

To explore midlife and older adults’ career issues and opportunities within an extended 
and changing working life impacted by demographic changes, a traditional literature 
review (Jesson et al. 2011) was conducted. A brief review of the context and themes 
of extended working lives in the literature was first explored in order to initially gain 
an overview of the area. This procedure indicated some keywords and phrases that 
were often repeated in the area of research, and were found to be of relevance in the 
searching procedure. Given that the research interest involves both policy interests, 
educational and labour interests the database Academic Search Elite was selected for 
this study. Keywords based upon common words and phrases in the area were tested, 
revised, and finally selected for the final searching procedure. These key words (late 
career/extended working life, adults, older adults, career, demographic change, prolonged 
working life, midlife career, career development, policy/policies, career change, career op-
portunities in later life, guidance/counselling/counseling, demographic changes, workforce, 
labour market) were then combined in several ways, along with the delimitations made, 
result hits, and abstracts reviewed and selected for deeper screening. The searching 
procedure was made with Boolean phrases, Smart Texts Searching and the addition 
of Thesaurus terms. The initial searching procedure resulted in too many hits (1,506) 
and delimitations were gradually made, focusing on articles in academic journals. This 
delimitation resulted in 589 articles, and a time span of articles published between the 
years 2000-2015 was added, along with a delimitation of articles marked as both peer 
reviewed and found within academic journals. In order to primarily pay attention to 
recent research, the time span was reduced to comprise the years 2010-2015. In addition, 
the decision was made to focus on peer reviewed journals only, in order to ensure the 
quality of the papers. The article titles were initially screened, and thereafter abstracts 
were screened, in several steps. This procedure was repeated for all the searching pro-
cedures with the combined keywords and in the searching procedure for each date. The 
process of locating material from databases resulted in 141 articles selected for deeper 
screening. These articles were downloaded and saved in folders. 
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Inclusion and exclusion procedure

During the searching procedures, the gradual sorting out of articles was conducted 
based upon formulated inclusion and exclusion criteria. These criteria were gathered in 
an article review protocol (Larsen 2009) in order to assess the relevance of each article 
according to the certain inclusion/exclusion criteria (Friberg 2012). This way of working 
supports the reviewing and reading of each article and facilitates comparisons (Larsen 
2009). The article review protocol was used as a supportive tool during the phases of 
searching, collecting, saving and sorting of the articles. The inclusion/exclusion criteria 
used in the process are presented below.

Articles concerned with issues or research questions regarding adults/older adults’ 
career issues, midlife and later life career issues of any kind, retirement, continuing 
work, continuing education, continuing professional development were included in the 
folders. If the articles were concerned with demographic changes related to working 
life, labour market and organizations they were also included in the folders. Articles 
that seemed relevant for the purpose of this paper, but did not reveal enough details, 
were saved in the folders in order to explore them further with support from formulated 
exclusion criteria for the exploration of abstracts. If the articles seemed appropriate 
according to the above presented inclusion criteria, and presented a well described 
methodology of empirical investigation together with a reliable result, they were saved in 
the folders. Such was also the case if the articles were a review of relevance. If the articles 
were of another character than an empirical study, they were saved for further explo-
rations, if the theme was relevant according to the purpose of this paper. Exclusions 
of articles were made when the title/abstract presented individual portraits depicting 
famous personalities, interviews with famous personalities of cultural occupations, 
portraits of theorists, in memoriam articles, or reports/news articles in magazines. 
Articles were also excluded if they were concerned with cultural occupations with no 
clear connection to the changing world of work, or if they presented specific profes-
sional groups careers with no relevance for the purpose of the study (astronauts for 
instance). Articles in which career as a concept was mentioned as a taken for granted 
concept without a specific focus were also excluded. Articles focusing on drug careers 
and criminal careers were excluded as they were not relevant for the purpose of this 
study. Articles with a longitudinal approach examining predictive factors such as per-
sonality and individual differences, behaviour and intellectual variables were excluded 
if they did not reveal any relevance for careers in later life. Articles that related to career 
selection factors for specific professions, young adults’ school-to-work transitions and 
young adults’ health were also excluded as they had no obvious relevance for the purpose 
of this study. Articles concerned with health aspects, poverty issues and effects from 
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childhood to late adulthood without a clear connection to a prolonged working life 
were excluded, as well as well-being related to factors other than career and continued/
longer working life (social ecology). 

The deeper screening of the 141 downloaded articles led to a final procedure of sort-
ing out articles from the folders with support from the inclusion/exclusion criteria. This 
procedure revealed that some of the articles were found in several folders. Consequently 
these duplicates were excluded. The screening process also resulted in the exclusion 
of some articles which initially had been downloaded as relevant, but after screening 
showed no clear connection with the subject in question. Finally, 63 articles remained 
as empirical data for analysis. 

Methodological discussion

During the initial searching procedure, several articles in academic journals (not 
automatically marked as peer reviewed journals) were found. These were excluded 
from this analysis since they were not marked as peer reviewed articles. However, 
such articles might contribute with knowledge about what types of issues are currently 
highlighted in practice. Therefore, a specific review focusing on such journals would be 
of interest for further review in order to gain knowledge about possible questions for 
future research. Since the delimitations in the searching procedure excluded research 
published in languages other than English, it would be of interest to pay attention to 
research published in other languages as well. Otherwise, valuable knowledge might be 
missed. Moreover, there is extensive research with focus on adults’ health aspects, and 
in which career as a variable is mentioned. However, such articles focused mainly on 
the health aspects, but future explorations on the relations between health and career 
in later life would contribute to this area of research. I do not claim that this review 
should be regarded as a full overview of previous research in this area. This study only 
presents such research found according to the presented methodology, in which other 
decisions could have been made, with another result as a consequence. An additional 
search, also in other databases of relevance, would most certainly contribute with sup-
plementary and valuable material. However, I have strived to present the methodology 
as transparent as possible, so others who have interest in this research area can fill gaps 
that are not covered by this review. I hope this review can provide some contribution 
to the area, in that it presents recent themes and issues concerned with midlife and 
older adults’ career issues and opportunities. 
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Processing, mapping and analysis of articles

The processing and mapping of articles has been conducted in several steps, based upon 
content analysis (Graneheim & Lundman 2004) as the basic method to approach the 
data. First, the included articles were summarized chronologically in a table structure, 
where the authors, publication year, title of the article and peer reviewed journal were 
summarized alongside notes on the main subject of the article. This procedure was made 
in order to get an overview of the articles and as support for the content analysis in 
event there is a need to go back to the main sources. The articles were read, coded and 
then organized in categories related to the issues addressed in the articles. Thereafter, 
articles with the same or similar codes and categories were brought together into 
common, synthesized themes. The article analysis procedure resulted in five overall, 
synthesized themes: the need for all-age-career guidance services, career issues among 
certain professions, immigrants’ career paths, later careers and factors of well-being, and 
longitudinal correlations between early life conditions and later career. These themes are 
presented descriptively below as a result of the analysis. The themes are then finally 
discussed in terms of perspectives and interests that seem to dominate. Possible gaps 
and challenges for future research are also discussed. 

Results of the analysis

The resultant five overall themes, deriving from the analysis, are presented as head-
ings below. The first, and most comprehensive theme, is built up by several categories, 
presented as subheadings under this first theme. These categories emerged from the 
analysis as variables of interest in order to support adults in their later careers. 

The need for all-age-career guidance services

The first theme addresses the need for all-age-career guidance services (cf. e.g., Hughes 
2013a; Sampson Jr. et al. 2011; Thomsen & Mariager-Anderson 2015; Watts 2010; 2013) 
as a consequence of the demographic changes along with the changing working life. 
These studies relate to policies on career guidance. Hughes (2013a) states that career 
services are increasingly under pressure, struggling to demonstrate their value in re-
sponse to neo-liberal policies. Moreover, the access to effective guidance for all citizens 
is regarded as an important aspect of social justice (Sampson Jr. et al. 2011). Thomsen 
and Mariager-Anderson (2015) investigate the potential of adult career guidance in 
Denmark with regard to lifelong guidance policy. The need for all-age-career guidance 
services also challenges career supportive professionals within the scope of career pro-
vision for all ages. The professional identity among career supportive professionals is 
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highlighted by Hughes (2013b), because of the challenges they experience under the 
pressure of neoliberal discourses. Such discourses impact upon the arrangements and 
design of how all-age-career services shall be provided. Mulvey (2013) also focus on 
the professional careers workforce, and how they can work with continuing profes-
sional development. 

Mid-life career transitions, handling change and uncertainty

Articles sorted into this category are concerned with mid-life career transitions in 
the changing world of work and the stressed need for people to handle change and 
uncertainty. Peake and McDowall (2012) have interviewed seven mid-career individu-
als. With the chaos theory of careers (CTC) – proposed by Pryor and Bright (2003a; 
2003b; Bright & Pryor 2007) – as a guiding metaphor, results show that career success 
outcomes where shaped by chance, unplanned events, and non -linearity. Mid-career 
adults are also in focus in an exploration of how these groups of adults actually make 
career decisions (Bimrose & Mulvey 2015). Results reveal that characteristic patterns 
of behaviour recur when they approach crisis and transitions. The changes in the world 
of work and organizations have resulted in an increased need for self-directed career 
management (SDCM), according to Hirschi (2012). This study integrates previous 
research across different conceptualizations of SDCM and proposes four critical and 
essential career resources in today’s changing context: human capital resources, social 
resources, psychological resources and identity resources (Hirschi 2012). Experiences 
of midlife career transitions among a group of middle-aged male scientists and engi-
neers are qualitatively explored (Yosen et al. 2012). The results describe personhood, 
relationships, lifestyle and workplace environment as major factors in career transition. 
Maree (2013) discusses how guidance practices need to develop strategies to sup-
port their clients by equipping them with necessary skills to respond to fundamental 
changes in the workplaces across all countries. Lent (2013) also emphasizes the need 
for workers to prepare to a greater degree for difficult transitions and obstacles and 
unplanned job loss. Another study (Golden 2013) explores working conditions and 
flexible work arrangements. This study reveals the theme of work-life balance in re-
lation to work-at-home and home-at-work. In addition, stress coping and workers’ 
personality attributes are explored as necessary areas to understand career adaptability 
in the numerous transitions people experience over the life course (Stoltz et al. 2013). 
Another study (Hallqvist 2012) focuses on occupational transitions. This study draws 
on interviews with workers who had been made redundant and were enrolled at an 
outplacement agency. Hallqvist argues that occupational transitions in late modern 
society have become a learning option, rather than just being considered as a pas-
sage. Adult education programs are yet another learning area of relevance in a society 
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characterized by economic, social and technical changes with shifts in the labour mar-
ket. According to Petty and Thomas (2014), many adults need to obtain appropriate 
skills to be more marketable for employment. Their literature review suggests that adult 
education programs need to be persistent and identify several types of barriers faced 
by adult learners. Motivation emerges as the force that might help adults overcome 
these barriers (Petty & Thomas 2014). Two of the studies more specifically focus on 
unemployed adults. Bullock-Yowell and colleagues (2014) suggest that workshops, as 
a supporting method, had no impact on negative career thinking but rather increased 
career decision making difficulties among the group of unemployed adults. Katcher 
and Wright (2013) explore low-income adults with a focus on anger response style and 
its effects on job employment and six-month job retention. Voluntary midlife career 
changes are also an issue of interest, where self-initiated career changers are in focus 
(Barclay et al. 2011). Kowske, Rasch & Wiley (2010) shed light on the need to be aware 
of generational differences between groups of generations in the work force and the 
effects these generational differences bring to peoples’ work values, work attitudes and 
expectations of job security in relation to work trends.

Age transitions and late life planning 

Articles sorted into this category are concerned with different kinds of age transitions: 
experiences of aging and limits, transitions from work to retirement or postretirement 
employment, and how to plan later in life. Three articles address different types of age 
transitions. Ronkainen, Ryba and Nesti (2013) explore experiences of aging and the 
limits of physical performance among a group of 10 elite athletes. The results reveal four 
storylines related with aging and how the athletes find diverse ways of bringing meaning 
to the experience of aging. Some participants confirmed the normativity of retirement 
while others demonstrated career continuity. Another study (Reeuwijk et al. 2013) fo-
cuses on the theme of early retirement. This study investigates which non-health related 
factors influence early retirement, and why and how these factors influence it. 30 Dutch 
employees (60-64 years) where interviewed. Results show that various factors pushed 
them towards early retirement. Such “push factors” could be organizational changes at 
work, conflicts at work, high work pressure and physical job demands, also in addition 
to insufficient use of their knowledge and skills by others in the organization. The result 
also shows some “pull factors” that attracted them towards early retirement. Such fac-
tors involved the wish to do other things outside work, have more flexibility, enjoy life, 
spend more time with family and care for others. The authors conclude that in order to 
prolong working life, improvements in the work environment that motivate employees 
to prolong their careers seem important. Another study (Kim 2014) focuses the career 
transition process among Korean middle-aged workers towards their engagement in 
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postretirement second careers. In-depth interviews were conducted with nine indi-
viduals (48-65 years). The results reveal four phases in such a career transition process. 
The individuals experienced disequilibrium in a previous career, the reflected-on self 
and context, they were making new professional connections and changes, and they 
were committing to new careers. Furthermore, self-estimated life expectancy (SLE) as 
a predictor of important decisions about work and retirement is explored (Griffin et al. 
2013). According to this study, individuals’ thoughts about their likely age at death are 
essential for late-career planning and future financial planning. 

Gender issues

Articles in this category address gender issues of relevance when working with adults’ 
experiences of working life. For instance, Bimrose, McMahon and Watson (2013) note 
that older women are likely to experience structural labour market disadvantage and 
would benefit from career guidance support that is sympathetic to their particular needs. 
They present results from an international, comparative and qualitative investigation of 
the career trajectories of women aged 45 to 65 in Australia, England and South Africa. 
The study confirms a need for career guidance that is differentiated and nuanced for 
particularly older women, to move beyond inequality paths occurring when aging and 
gender converge. It is also necessary for career guidance services to pay attention to such 
gender issues that occur among older workers. Bimrose, McMahon and Watson (2013) 
highlight a fundamental paradox among the women in their study: to be successful 
in organizations older women are expected to demonstrate qualities associated with 
masculinity, yet at the same time they need to maintain their femininity (Bimrose et 
al. 2013). Another study (Gibbons et al. 2011) concerns the career and work develop-
ment of adult women whose parents lack postsecondary education. Hancock (2012a) 
explores male adults in their decision to return to further education. Hancock (2012b) 
also highlights gender issues and argues that over time early socialization of masculin-
ity can be overcome so that some men can be supported to make non-stereotypical 
career decisions later in life. 

Career issues among certain professions

The second theme is clearly concerned with possibilities of/lack of Continuing 
Professional Development (CDP), future competence profiles, learning and working 
conditions among certain professions, as well as issues of retaining and recruiting 
employees. Some studies are concerned with the dental professions. Bailey and col-
leagues (2013), discuss the need for dental professions to maintain and update their 
clinical skills and knowledge. They conclude that CDP participation was consistently 
and significantly higher in mid- and late-career than in early-career. Hunter, Harrhy 
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and Morgan (2010) focus in turn on the current and predicted future profile of UK’s 
specialist workforce in paediatric dentistry. Among professional librarians, learning is 
stated as generally self-directed, informal, highly dependent on social interactions with 
peers and embedded in practice (Bildeau & Carson 2015). The impacts of postdoctoral 
training on scientists’ academic employment is explored (Xuhong 2013), as well as 
the barriers for air force commanders to gain entry into doctoral business programs 
(Williams & LeMire 2011). Mid-career army officers’ experiences are also explored 
(Vance 2015), with focus on how the group decided to enrol in a master’s degree 
program. Another study is concerned with scientists’ careers in the USA (Bender & 
Heywood 2011). This study examines the evolution of mismatch and its consequences 
over the course of a career among scientists and concludes that both the incidence of 
mismatch and its negative consequences appear concentrated among those late in their 
careers. Other studies concern workplace settings (Neimeyger et al. 2011) and what 
kind of knowledge (Sanders et al. 2010) psychologist need in relation to early-, mid-, 
and late-career development stages. Some studies focus on working conditions and 
its possible influence on occupational change. For instance, the teaching profession is 
explored. Cooper and Mackenzie Davey (2011) focus on those who had thought about 
changing their occupation, but did not. Their study explored narratives among nine 
female teachers. They had all considered leaving the profession, but remained in their 
profession at mid-life. The study contributes with highlighting embedded issues that 
constrain women’s occupational mobility. Another study (Chingos & Peterson 2011) 
presents evidence that teachers may become less effective with experience, particularly 
later in their careers. The study suggests revisiting both compensation policies and 
the design of teacher recruitment. There are also studies concerned with the nursing 
profession (Clendon & Walker 2013; Takase 2013). For instance, Clendon and Walker 
(2013) explore nurses’ late-careers with focus on their experiences of work shifts. The 
authors argue that an aging nurse workforce requires a stressed need to find strategies 
to retain older nurses in the workforce. Improved scheduling, practices with increasing 
access to flexible and part-time work hours and the development of resources on coping 
with shift work are recommended. Clearly this study and several others also concern 
themes of recruitment and retaining employees within different professions (Pena 
et al. 2010; Walker et al. 2010). Themes concerning recruitment and the unbalanced 
distribution of certain professions across geographic areas have also been acknowledged 
as a problem for many countries. Straume and Shaw (2010) point at the difficulties 
in retaining physicians in remote geographical settings because of heavy workloads, 
harsh environmental conditions and a lack of opportunities for CDP. They discuss how 
rural areas can provide training that will meet modern principles of adult learning. The 
geographical theme is also highlighted among general practitioners in Australia (Mu 
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2015), as well as among mid- and late-career health professionals wanting to perform 
clinical services abroad (Andrew Harris et al. 2014).

Immigrants’ career paths

Articles sorted into this third theme are dealing with demographic questions about 
countries’ population composition in terms of immigrants and refugees. Using the 
Longitudinal Survey of Immigrants to Canada during the period 2000-2004, Adamuti-
-Trache, Anisef and Sweet (2013) explore short-term employment and occupational at-
tainment of recent immigrants who chose to obtain additional credentials at a Canadian 
postsecondary institution, even though they have earlier completed a university de-
gree in their countries of origin. The authors posit that the choice to participate in 
postsecondary education in certain institutions and fields by highly educated im-
migrants provides valuable indicators of future career plans and occupational inten-
tions. Moreover, they argue for the idea that the new host country should provide 
newcomers with access to postsecondary education and tailor education to respond to 
their needs to develop special cultural understanding, official language skills and job 
experiences required for successful social and economic integration (Adamuti-Trache 
et al. 2013). Another study (Olgiati et al. 2013), focusing on economic migration and 
life-satisfaction by employing data from the Gallup World Poll, investigates whether 
there exists a general pattern of association between subjective well-being and income, 
with particular focus on immigration status in 16 high-income countries. The results 
indicate that income increases cognitive well-being in some countries, while in other 
countries, the foreign-born report a negative association. Another study (Lai et al. 
2013) investigates whether differences in subjective well-being can be attributed to 
cultural response bias, by comparing Australians, first and second generation Chinese 
immigrants and Hong Kong Chinese. Results confirm that the difference in subjective 
well-being can be explained by different levels of cultural response bias. The need for 
refugees to integrate past experience into their lives in a new culture is highlighted 
from constructivist approaches to counselling in another study with focus on African 
refugees (Pierce & Gibbons 2012).

Later careers and factors of well-being 

The fourth theme address the interconnectedness between later careers and factors 
of well-being (Angelini et al. 2012; Cheung & Ngan 2012; Howell et al. 2013; Körner 
et al. 2014). For instance, age, health and life satisfaction among older Europeans is 
explored (Angelini et al. 2012). Angelini et al. conclude that research on well-being 
that mainly studies observable and objective economic factors such as income and 
wealth is undoubtedly important; however, subjective life satisfaction is also influenced 
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by non-economic factors (Angelini et al. 2012). Their study uses data from the 2006 
wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), which is 
an interdisciplinary survey on ageing and collects extensive information on health, 
socioeconomic status, family interactions of individuals aged 50 and over in several 
European countries. Among the respondents, more than 50% are retired, and only 
30% are still working. The results show that life satisfaction increases with the level of 
education and occupation. People at work are more satisfied than those who are not 
currently working due to retirement or other reasons for being out of the labour force. 
Furthermore, Angelini et al. (2012) conclude that people with high socio-economic 
status are happier than others. Similarily, financial security and financial literacy, and 
their importance for overall life satisfaction and late employment careers, are themes 
highlighted in other studies (Howell et al. 2013; O’Rand 2011). Another study (Körner et 
al. 2014) explores the interconnectedness between high levels of work-related demands 
with uncertainties concerning job and career prospects and level of well-being. The 
results suggest that negative psychological effects of perceived growing uncertainties 
in people’s work life indeed matter for people’s subjective well-being. Another aspect of 
well-being is explored among people who engage in volunteer services and non-profit 
organizations (Vecina et al. 2013). Even though the participants in the study ranged 
from ages 18-78, the results are important to understand the relevance for the well-being 
of people later in life who choose to engage in such organizations. The results indicate 
that the intention to remain engaged is predicted by commitment, not engagement, 
while engagement, and not commitment, predicts psychological well-being. 

Longitudinal correlations between early life conditions and later career

The fifth, and final, theme addresses longitudinal correlations between early life con-
ditions and later career. For instance, Newton, Torges and Stewart (2012) explore the 
relationship between women’s life regrets and life satisfaction. The study uses data 
from 313 college-educated women who graduated in the US in 1951/2, 1972 and 1992. 
Analyses reveal that the more types of regrets middle-aged and older women reported, 
the lower their life satisfaction. Another study (Wille et al. 2013) explores subjective 
career success in three general ways where employability and work-family conflict 
are used as two indicators of career success and are considered as closely aligned 
with the characteristics of contemporary conceptions of ‘boundaryless’ careers. Yet 
another study focuses on gender earning gaps among data of graduates (Eisenberg & 
Laposata 2013). The results suggest that women’s salaries fall behind men’s salaries in 
the later years of their careers because of either labour market discrimination and/or 
gender socialization. Other authors (Cochran et al. 2011) investigate the relationship 
between adolescent occupation aspirations and midlife career success, with support 
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from Gottfredsons’s (1981) theory of circumscription and compromise. Results indi-
cate that occupational aspirations predicted career achievement later in life, and that 
girls achieved less career success in midlife than boys. Comparably, Ashby & Schoon 
(2012) study the links between adolescent career aspirations to adult outcomes. Their 
longitudinal research investigates quantitative survey data from participants at differ-
ent ages, combined with retrospective interview data at age 50. Their study contributes 
with an understanding of the role adolescent-career aspirations play in shaping adult 
career development later in life, as well as adult identities and well-being. Transitional 
pathways to adulthood are also explored (Salmela-Aro et al. 2014). Results suggest 
that a postponed pathway in various transitions predicted less optimism and a higher 
level of depressive symptoms.

Discussion

This paper presents some of the previous research about late career issues within 
a context of demographic changes in a changing world of work found in the Academic 
Search Elite database during the period 2010-2015. The results reveal five overall 
themes of how late careers for mid-life adults and older workers are highlighted in 
recent research. All themes contribute with valuable knowledge for understanding the 
need for adults’ later career opportunities in demographic changes. The most compre-
hensive theme stresses the need for all-age career guidance services, in conjunction 
with taking certain variables of interest into consideration when supporting older 
adults in late career planning. The need for all-age-career guidance services is often 
communicated in relation to guidance policies and lifelong learning strategies, which, 
in turn, are underpinned by neo-liberal agendas (cf. Hughes 2013a; Sampson Jr. et al. 
2011; Thomsen & Mariager-Anderson 2015; Watts 2010; 2013). Consequently, there are 
reasons to pay further attention to what these policies, and their underlying neo-liberal 
agendas, will bring to the areas of extended and prolonged working lives for adults. It 
is obvious that the changing world of work causes an increasing amount of mid-life 
career transitions, of both involuntary (Hallqvist 2012; Lent 2013; Maree 2013) and 
voluntary bases (Barclay et al. 2011). These transitions require people to develop skills 
to handle change, to prepare for and participate in learning both within the transitional 
phase (see Hallqvist 2012) and within adult education programs (see Petty & Thomas 
2014). These various transitions among adults in mid-life careers are clearly connected 
to the changing world of work with obvious effects on both employment trends and 
people’s working conditions (cf. Kim 2014). In addition to these transitions, there are 
also obvious age transitions to take into consideration. All these changes that clearly 
affect adults’ working conditions in both middle-aged career and end of career might 
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have an impact on whether people choose to retire, go for early retirement or prolong 
their working life. The results from the study by Reeuwijks and colleagues (2013) clearly 
indicate that such is the case. Such factors that clearly pushed employees towards early 
retirement were, for instance, organizational changes at work and high work pressure, 
as well as insufficient use of their knowledge. Clearly, working life conditions have a role 
to play in whether people choose to prolong their working lives or not. And this would 
be of interest for all employers, organizations and policy makers when emphasizing 
the need for an extended working life. Clearly, the demographic changes, which are 
characterized by people living longer, being healthier and possibly able to continue their 
work, or move on to second careers – as is the case among the middle-aged workers 
who engaged in postretirement second careers (Kim 2014) – can not only be discussed 
from the perspective of employers’ needs to find labour in the context of a declining 
labour force (cf. Hollywood et al. 2007). The issue also has to address the need for later 
career opportunities, that is, how do employers provide and create possibilities for 
later career opportunities for this potential group of labour? One can assume this to 
be a challenging task according to the character of a continuously changing working 
life, with less stability, no transparent career paths for the workforce, no matter if they 
are young or older. The question is not only concerned with where to find labour when 
a large number of workers are heading for retirement. It is also about how to retain 
already employed workers, and how to recruit new workers. Clearly, these questions 
are apparent within many professions and involve workplaces conditions for CDP, 
competence development, learning and working conditions as well. The career issues 
raised within many professions in this study indicate that there is a huge need to pay 
attention to how working conditions, geographical conditions and different possibili-
ties for continuous professional development at workplaces may influence if workers 
stay or move on (see e.g., Clendon & Walker 2013; Cooper & Mackenzie Davey 2011; 
Straume & Shaw 2010). The need for later career opportunities is also an urgent issue 
from a migration perspective. Just as adults need to be seen as a heterogeneous group 
with individual differences, with different life-stories, life-situations and aims, so are 
immigrants a heterogeneous group. They can choose to move to another country for 
several reasons, or they can be forced to move from their countries for several reasons 
(see e.g., Adamuti-Trache et al. 2013; Pierce & Gibbons 2012). Nevertheless, immigrants 
often need to develop language skills and cultural understanding, and they also need 
job possibilities to gain experiences for future careers (Adamuti-Trache et al. 2013). 
The need for later career opportunities for immigrants in their receiving countries is 
therefore important for successful integration and for immigrants’ future subjective 
well-being. It is also about how employers should be able to see the potential of im-
migrants to contribute with their skills. 
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It is clear that the changes in working life and the demographic changes of altering 
structures for retirements, occupational transitions as well as migration issues, create 
new challenges for career supportive professionals. Besides the multiple transitional 
challenges disclosed, gender issues for both women and men are important variables 
that need to be involved in the career supportive activities with adults and older adults 
(Bimrose et al. 2013; Gibbons et al. 2011; Hancock 2012a; 2012b). In addition, adults 
in mid-life and later life are in an emerging need for support in how to plan their later 
life, and if they are about to prolong their working lives, they also need support with 
such later life planning including financial literacy and financial planning (Howell et 
al. 2013; O’Rand 2011). The increasing uncertainty concerning the future in later life 
indeed matters for people’s subjective well-being (Körner et al. 2014). There is also a lot 
to be learned from longitudinal approaches. Knowledge about how early life conditions 
have effect on later career is of great importance for understanding and supporting 
adults in midlife and age transitions. Life-regrets (Newton et al. 2012), postponed 
pathways (Salmela-Aro et al. 2014), gender socialized career choices earlier in life and 
experiences of labour market discrimination (Eisenberg & Laposata 2013), early oc-
cupational aspirations (Ashby & Schoon 2012; Cochran et al. 2011) all have effects on 
later career outcomes. This knowledge would be of importance for both supporting 
adults and for how to predictively support young people to prevent negative outcomes 
later in life. 

Conclusions

Given the themes that derived from the analysis, it is clear that adults’ and older adults’ 
career opportunities in a changing and extended working life attract interest from 
a range of areas and disciplines. There are, however, some perspectives and interests that 
seem to dominate in this analysis. For instance, it is obvious that most of the articles 
address the subject in question from educational and vocational guidance, career guid-
ance and employment counselling issues and perspectives. This is also evident with the 
types of journals in which the articles are published. In addition, there is a dominance 
of articles addressing issues of relevance for human resource work; however, they ad-
dress these issues more implicitly through their interest in continuing professional 
development, competence development and learning and work conditions among dif-
ferent professions. These articles are not published in typical human resource journals; 
rather they are distributed between different types of journals. Nevertheless, the issues 
raised are of importance for employers when working with retention and recruitment 
of workers, a typical issue for human resource strategies. In conclusion, attention has 
been given to the need for all-age-career guidance services, and how these services can 



201Demographic changes and the need for later career opportunities

also support people with career issues later in life. Furthermore, it also implicitly points 
to the fact that workplaces also need to think along these lines. This would include 
exploring their attitudes to, and determining what kind of organizational opportuni-
ties they provide for, midlife careers. This is important for employee retention for both 
current and potential employees. Furthermore, older adults should be included so 
they can prolong their working lives. Such development is essential if career guidance 
practitioners should be able to support and guide older adults towards future career 
opportunities. It seems important, therefore, for future research to examine employers’ 
perceptions of and attitudes towards older adults as potential future employees, and 
how they are treated in the recruitment and retention context. 
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DEMOGRAPHIC CHANGES AND THE NEED FOR LATER CAREER OPPORTUNITIES

summary: This study explores previous research about extended working lives and later careers, as 
consequences of demographic changes alongside with a changing working life. Issues and themes 
visible in recent research on midlife and older adults’ careers opportunities are explored. A traditional 
literature review is conducted, in which peer reviewed articles on midlife and older adults’ careers 
issues and opportunities in an extended and changing working life are localized and downloaded 
as material for this study. This paper presents an analysis of empirical material downloaded from 
the Academic Search Elite database. The process of locating material from databases resulted in 141 
articles selected for a deeper screening. Among these, 63 were finally selected as empirical material 
for analysis. Initially, the content of each article was identified, mapped, coded and categorized with 
content analysis as the basic method. The codes and categories with same or similar content were then 
brought together, and resulted in five overall themes: the need for all-age-career guidance services, 
career issues among certain professions, immigrants’ career paths, later careers and factors of well-
being, and longitudinal correlations between early life conditions and late career. These themes are 
then discussed in terms of perspectives and interests that seem to dominate, and possible gaps and 
challenges for future research are also discussed. 
keywords: demographic changes, extended working life, later careers, adults, traditional literature 

review.
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE I POTRZEBA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU  
„PÓŹNEJ KARIERY” ZAWODOWEJ

streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy analizy materiałów, w których opisano różne przeprowadzone 
badania nad wydłużonym okresem życia zawodowego oraz „późnymi karierami” jako konsekwen-
cjami zmian demograficznych oraz zmian stylu życia zawodowego. Przedstawione zostały tematy, 
zagadnienia i badania dotyczące możliwości rozwoju kariery osób w średniej i późnej dorosłości, 
opublikowane w ostatnich latach. W artykule przedstawiono analizę materiału empirycznego po-
branego z bazy danych Academic Search Elite. Proces pozyskiwania materiału do analizy przebiegał 
następująco: najpierw z bazy danych wybrano 141 artykułów, z których do ostatecznej analizy wyko-
rzystano 63 artykuły. W pierwszym etapie treść każdego artykułu była identyfikowana, mapowana, 
kodowana i klasyfikowana jako analiza treści, która stanowiła podstawową metodę. Kody i kategorie, 
z taką samą lub podobną treścią, zostały połączone i wyłoniono pięć ogólnych zagadnień: potrzeba 
poradnictwa kariery dla osób w każdym wieku, zagadnienie kariery dla niektórych zawodów, ścieżki 
kariery imigrantów, późne kariery, czynniki jakości życia, podłużne korelacje między warunkami 
wcześniejszego etapu życia a późną karierą. Powyższe zagadnienia omawiane są pod kątem perspektyw 
i zainteresowań, które wydają się dominować. Pokazane są także luki i wyzwania dla prowadzenia 
dalszych badań w przyszłości.
słowa kluczowe: zmiany demograficzne, wydłużające się życie zawodowe, „późne kariery”, dorośli, 

przegląd literatury tradycyjnej.
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR CITIZENS IN TERMS  
OF THEIR OPERATION IN THE SOCIETY 

For years already the senior citizens’ operation in the society is one of the most impor-
tant aspects of social policy. It is mostly due to the fact that more and more attention is 
given to the needs of the senior citizens, a social group increasing in number each year. 
The OAPs’ problems, so far treated marginally, are more and more important fir the 
operation of the entire society, both in Poland and in many other European countries. 
The year 2012 was a breakthrough for Poland; it was announced the European Year for 
Active Ageing and Solidarity between Generations. Then not only the authorities’ policy 
and interest in senior citizens’ functioning of in the society but also the number of ap-
plicable publications, research and social initiatives were clearly increasing. However, 
there are still many barriers which, in fact, limit independent and unassisted social 
participation of that age group.

This article covers the problem of the operation of senior citizens in the society and 
the importance of their educational activity. It also shows selected results of the survey 
performed among senior citizens in the kujawsko-pomorskie province on adaptability 
to old age, especially taking up educational and occupational activity.

Problems of the the senior citizens’ operation in the society 

Despite unambiguous and more and more visible demographic changes, the contem-
porary society in our country is not yet adequately prepared and completely open to 
the problems of the OAPs. Emerging solutions, although more and more numerous, 
still do not meet the needs of the older generation; mostly mobility barriers, due to 
an incompatibility of the means of public transport with the requirements of senior 
citizens, language of the media and form of conveying information, addressed mostly 
to the young generation, to mention just a few. Besides, a continuous development of 
state-of-the art technologies and technical solutions makes an on-going skills devel-
opment necessary to catch up with their everyday implementation, which is not only 
true for the older generation. Similarly a low effectiveness of health care services and 
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nursing institutions in terms of preventive health care, medical treatment and support 
given to the OAPs does not help their everyday functioning. 

An essential problem to the senior citizens’ social participation is also a lack of 
a comprehensive senior citizens policy. There are still few comprehensive and coordi-
nated actions taken by public and non-public entities, at the central level and all the 
country’s administrative division levels. As a result, using the senior citizens’ social 
capital is abandoned. Institutions responsible for OAPs activating actions which would 
make them adapted to old age, both in Poland and in Europe, are also missing (Racław 
et al. 2011, p. 288). Those aspects can substantially trigger a negative perception of the 
reality in many elderly people and their relations with the youth. Disturbed relations 
of the senior citizens with the young generation pose a serious problem in terms of 
adaptation to old age, due to not only a completely different perspective of the real-
ity resulting from a different development stage of those social groups but also from 
the old age stereotypes operating in the society which pose a major barrier to social 
participation of the OAPs.

In general, stereotypes are defined as simplified generalizations which concern 
a group of people which involve attributing identical characteristics, compliant with 
a person’s prejudice, to member of those groups (Aronson 2001, p. 281). Such generali-
zations can assume a form of beliefs both positive and negative, referred to as prejudice 
(Trempała 2015, p. 34). Negative beliefs make the people in today’s society uncritically 
favouring and preaching the youth, an OAP is frequently considered clumsy, unproduc-
tive, incapable of independent and self-reliant life. There is a tendency to highlighting 
unfavourable changes in senior citizens’ operation in the society; conservatism, resist-
ance to changes, fossilised habits or a tendency to patronising the youth, to mention 
just a few. Additionally, even the beliefs positive in nature which emphasise the fact 
that an elderly person requires a special attentiveness and special treatment, in many 
cases, result in making those people seem infantile and in limiting their independence 
and self-reliance in actions and functioning (Finogenow 2013, p. 98).

Contemporary literature points still to many other factors and conditions affecting 
the way the senior citizens operate in the society. Their analysis would be only another 
attempt at systematization, however, one cannot disregard the most important ones; 
condition and the economic and financial position of the senior citizens. It is obvious 
that good health and fitness as well as financial independence as well as good housing 
conditions considerably facilitate quite self-reliant and independent functioning of the 
elderly in the society. One should also consider the seniors’ education background, 
gender, or the place of residence which essentially determine the role and position 
of an individual in the society. Neither should the role of the family and the closest 
community showing support in such a difficult and completely changed life situation 
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be underestimated. However, what is most crucial is the attitude, initiative, type of 
individual actions as well as the nature of activity or its lack among people facing 
unavoidable perspective of deteriorating changes in all the fields of life. 

Activity as the key indicator of positive ageing  
and adaptation to old age 

Contemporary research and analyses of the old age is dominated by a commitment 
to showing specific traits of that stage of life which would allow for determining the 
properties common for that age. It aims at identifying changes which could facilitate 
understanding the nature of body ageing. Among gerontology specialists two ap-
proaches dominate. The first one highlights all the ageing difficulties, as a result of 
deteriorating changes in the body; various symptoms of the body becoming weaker 
and the vital functions – being limited. The proponents of emphasising the potential of 
that stage of life claim the old age is a fully valuable period, compliant with the needs 
of the individual, also not depriving the individual of a chance for further development 
(Semków 2008, pp. 125-126). Such approach is considerably related to positive ageing, 
mostly referring to “individual experience of good mood, morale, life satisfaction and 
successful ageing” (Halicki 2010, p. 43). 

One of the key expressions of the quality of life and adaptation to the old age is 
the person’s activity. It is expressed both in physical and mental dimension. A vibrant 
activity is a symptom of health and individual development, whereas a limited activ-
ity – ageing and regression (Semków 2008, p. 128). 

Human activity gains special importance with years as it conditions not only satisfy-
ing all the needs of an individual but also playing social roles, functioning in a group 
and in the society (Szatur-Jaworska et al. 2006, pp. 161-162). With that in mind, over 
the recent years the aspect of active ageing has been rooted in the processes and phe-
nomena more and more transforming our reality. Active ageing is a political concept 
which assumes facilitating the seniors’ possibly longest effective functioning in the 
society. One of the key initiators promoting and popularising new active ageing solu-
tions is the World Health Organization. It shows e.g. the necessity of efforts to help the 
elderly stay self-reliant and independent, mostly by increasing the number, in that age 
group, of people with a positive life quality and actively participating in family, local, 
social and cultural, economic and political life of the entire society (Active Ageing 
2002, pp. 12-16).

Active ageing is not a new idea as it is grounded in the theories which, analysing 
human ageing factors, at the same time point to possibilities and methods of getting 
adapted to that stage of life. In that context the theory of activity, one of the most 
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common ageing concepts, is gaining special importance. In general, the theory consid-
ers the human ageing process as a social phenomenon and activity – as a condition of 
individual’s emotional equilibrium, referring to it as a value appreciated in the society. It 
assumes taking up activity according to the individual’s possibilities, as a measure of its 
positive image in their own eyes and in the eyes of the community (Halicki 2010, p. 14).

Undoubtedly the assumptions of the concept of active ageing and the activity theory 
are extremely important for self-reliant and independent functioning of the individual 
in the society. Interestingly, however, the foundations of those concepts do not always 
comply with the desires of the elderly. It means that the idea of activity postulates sat-
isfying the needs the people might not feel. It is thus considering the scope and kind 
of the forms of activity offered, especially for the people with a low level of demand 
for activation. 

Educational activity in terms  
of independent senior citizens’ functioning in the society 

One of the many forms of activity, facilitating the seniors’ independent functioning in 
the society, is educational activity. It is considered one of the most essential forms of 
activity taken up by the man at each stage of development. It is also of great importance 
at old age, especially in terms of getting adapted to that period in life and considerably 
affecting its quality.

Theories indicating that learning in OAPs is not possible due to their limited aptitude 
are no longer valid. The period of old age is no longer only related to regression and 
the analysis involves both limitations related to that period in life and development 
potential which emerges at that time (Finogenow 2013, p. 95). It is also essential that 
regressive changes at old age are not total since losses are rather gradual and selective. 
Besides, next to natural losses, at that stage of life also progressive changes occur. e.g. 
qualitatively new ways of thinkings today related to wisdom, new learning or memoriz-
ing strategies, not found in earlier development periods and which facilitate successful 
functioning of the senior citizens (Trempała 2015, p. 43).

Taking up educational activities by OAPs is considered a necessity since education 
is becoming indispensable to understand today’s world transformations. A need of 
catching up with new technologies development frequently makes the senior citizens 
start learning. However, not always do they have to launch their educational activity 
because they have to. Frequently their engagement in that kind of activity is motivated 
by a desire of a valuable use of free time. It is also important for them to satisfy their 
cognitive curiosity as well as following own interests which at earlier stages of life could 
not be adequately and sufficiently realised (Frąckowiak 2007, pp. 195-205). 
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The educational activity of the senior citizens in many cases assumes an institu-
tional form, mostly by participation in classes held by Universities of the Third Age. It 
is a question of the elderly participating in various fields of social life and thus, social 
involvement. Seniors taking up such activity are evidence that the man at old age can 
stay active intellectually, mentally and physically as well as develop their interests and 
maintain positive and multilateral social contacts (Finogenow 2013, p. 101). 

Senior education is not only limited to participation in organised forms of educa-
tion. Many acquire knowledge from life situations, own experience and experience of 
others; it is also getting to know and understanding oneself and others as well as the 
world around. A non- institutional nature of educational activity facilitates launch-
ing activity by an individual focused on individual development. It also allows for an 
independent selection of the educational form, adequate to their predispositions and 
interests (Roguska 2009, p. 77). Such activity also allows for creating patterns of posi-
tive ageing and enhances a lifestyle encouraging education as a value which makes life 
richer (Czerniawska 1998, p. 13). 

Selected aspects of educational activity in the senior citizens  
in view of the results of own research

The above theoretical findings are not a novelty, however they are to indicate a crucial 
importance of seniors’ educational activity for their independent operation in the 
society. For that reason it is worth, in the context of such considerations, referring to 
the results of research of OAPs’ educational and occupational activity in the kujawsko-
-pomorskie province. 

The analyses presented are only a fragment of research performed by the author of 
this study in 2010-2013 and at the turn of 2014/2015 using a survey questionnaire on 
“Ageing people’s occupational and educational activity”. The analyses involved process-
ing the opinions of 978 individuals (including 597 women and 381 men), retired and 
at pre-retirement age, from the period of five years before retirement. The research 
was an attempt at diagnosing selected problems in terms of adaptation to old age, es-
pecially senior citizens taking up educational and occupational activity. It covered e.g. 
performing the analyses of activities started by those persons in various periods of life, 
the respondents’ evaluation of the need of senior citizens’ taking a job, declarations of 
their own employment or motivations for their educational activity.

In the context of this study, analyses of the forms of activity taken up by persons 
when retiring seem most interesting. To make the research results more detailed, an 
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additional indicator was introduced; gender, and to get a general picture of the problem, 
an analytical breakdown was made and provided in Table 11.

Table 1. Forms of activity taken up by the respondents after retirement; analytical study 

FORMS  
OF ACTIVITY 

WOMEN 
N = 597

MEN 
N = 381

TOTAL
N = 978

Selection 
mean 

Selection 
rank

Selection 
mean 

Selection 
rank 

Selection 
mean 

Selection 
rank 

Household and family 
activity 3.66 I 3.52 I 3.60 I

Cultural activity 2.37 IV 2.00 VI 2.23 V
Occupational activity 1.68 VI 2.15 V 1.86 VI
Social activity 2.35 V 2.16 IV 2.27 IV
Educational activity 1.61 VII 1.53 VII 1.58 VII
Religious activity 3.09 II 2.75 II 2.96 II
Recreational activity 2.50 III 2.62 III 2.55 III
Other activity: hobby 1,01 VIII 1.05 VIII 1.03 VIII
SELECTION MEANS 2.28 – 2.22 – 2.26 –

Source: own study.

The analysis of the data provided in the table shows that the household-family ac-
tivity was the dominant form of activity taken up by the respondents after retirement. 
That response reached the highest rank, with the total average – 3.60 and it falls within 
the formula of certain positive response “yes”. The second rank, with the total average – 
2.96 for religious activity, an expression of uncertain positive response “rather yes”. In 
general, the third rank was allocated to recreational activity, with the total average of 
2.55, also falling within the formula of uncertain positive response “rather yes”. 

The lowest rank (VII), of all proposed, was given to educational activity, with total 
average – 1.58, falling within the formula of uncertain negative response “rather not”. 
The data presented confirms the tendency to participation in further education when 
retired in a low number of people only. The elite nature of educational activity among 
senior citizens was already reported by CBOS in 2009. Of all the OAPs studied, only 
3.0% declared a continuation of further education and acquiring further qualifications, 

1 Prior to the analysis of the material collected, the quantitative calculations were performed. The 
OAPs were asked to determine their dominant forms of activity after retirement by valuation. The 
responses were respectively multiplied: “yes” times 4, “rather yes” times 3, “rather not” times 2 and 
“no” times 1. The scores were divided by the number of respondents and the selection mean value was 
received. For that mean value, in turn, the following evaluation intervals were applied: up to 1.50 – 
a certain negative response – no; from 1.51 to 2.50 – uncertain negative response – rather not; from 
2.51 to 3.50 – uncertain positive response – rather yes; above 3.50 – certain positive response – yes.
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2.0% of them participated in interesting classes (memory exercises, IT workshops, 
university of the third age), while 4.0% started learning a foreign language (Kolbowska 
2009, p. 11). 

Making an attempt at interpreting such situation, one should consider what can 
mostly be the reason for such little interest of the OAPs in educational activity. Those 
theoretical considerations show that one of the main factors of taking any activity is the 
senior citizens’ economic and financial position. It is thus worth noting, in that context, 
the relationship between the economic and financial conditions of the respondents 
and the type of activity started. Calculations were made with the chi-squared test and 
presented in Table 2.

Table 2.  Relationship between economic and financial conditions  
and activities taken up by the respondents after retirement 

FORMS  
OF ACTIVITY 

Good condi-
tions 

(N = 360)

Satisfactory 
conditions  
(N = 459)

Unsatisfactory 
conditions  
(N = 159)

Total  
(N = 978) p**

n %* n %* n %* n %*
Household and fam-
ily activity 333 92.5% 441 96.1% 132 83.0% 906 92.6% p < 0.001

Cultural activity 144 40.0% 186 40.5% 36 22.6% 366 37.4% p < 0.001
Occupational activity 99 27.5% 105 22.9% 39 24.5% 243 24.8% p = 0.313
Social activity 168 46.7% 195 42.5% 54 34.0% 417 42.6% p = 0.026
Educational activity 45 12.5% 90 19.6% 6 3.8% 141 14.4% p < 0.001
Religious education 246 68.3% 312 68.0% 123 77.4% 681 69.6% p = 0.068
Recreational activity 216 60.0% 279 60.8% 60 37.7% 555 56.7% p < 0.001
Other activity 9 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 9 0.9% p < 0.001

*  Percentages do not add to 100 since it was a multiple-choice question.
**  Chi-squared test.

The research results demonstrate that values p are below 0.05 for 6 forms of ac-
tivity and so taking up those forms of activity after retirement depends significantly 
on economic and financial conditions. Household-family, cultural, educational and 
recreational activities are most often started by individuals with satisfactory, and least 
frequently – individuals with unsatisfactory economic and financial conditions.

An essential addition to those findings can be provided by the research results on 
forms of spending free time by the senior respondents, see Table 32.

The data provided in the table showS that both women and men spend time mostly 
on listening to the radio and watching TV programmes. That answer received the 

2 Calculations were made in a similar way as in Table 1.
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Table 3.  Ways of spending free time by the senior respondents;  
 analytical breakdown

FORMS OF SPENDING 
FREE TIME 

WOMEN
N = 597

MEN
N = 81

TOTAL
N = 978

Selection 
mean 

Selection 
rank

Selection 
mean 

Selection 
rank

Selection 
mean 

Selection 
rank

I still have a job; the same 
job I had before 1.56 IX 1.97 VI 1.72 VII

I still have a job; it is a new 
job 1.21 XV 1.45 X 1.30 XIII

I follow my interests 2.28 V 2.40 IV 2.33 V
I follow amateur passions 
which are, at the same time, 
a source of additional in-
come 

1.29 XIII 1.42 XI 1.34 XII

I take up social and cultural 
activities 1.66 VIII 1.39 XII 1.55 IX

I spend my time mostly 
with family 3.28 II 3.07 II 3.20 II

I read a lot 2.81 IV 2.27 V 2.60 IV
I listen to the radio, watch 
TV programmes 3.56 I 3.48 I 3.53 I

I take part in lectures, read-
ings in clubs, cultural cen-
tres or universities of the 
third age 

1.47 XI 1.29 XIII 1.40 XI

I started learning to sup-
plement my educational 
background 

1.18 XVI 1.15 XVI 1.17 XVI

I started learning for pleas-
ure 1.27 XIV 1.24 XIV 1.25 XIV, XV

I practise sports 1.69 VII 1.64 VIII 1.67 VIII
I do sightseeing and tour-
ism 1.70 VI 1.87 VII 1.77 VI

I spend time on creative, 
artistic activity 1.30 XII 1.19 XV 1.25 XIV, XV

I enjoy going to clubs and 
enjoy entertainment 1.52 X 1.46 IX 1.50 X

I look after my health 3.20 III 2.98 III 3.11 III
Others 1.04 XVII 1.00 XVII 1.03 XVII
SELECTION MEANS 1.88 – 1.78 – 1.87 –

Source: own study. 
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highest rank, with the total average – 3.53, the second highest rank – the senior citizens 
spending time mostly with family (total average – 3.20), and the third highest rank – 
they look after their health (total average – 3.11). 

Interestingly, the forms of educational activity proposed to the respondents received 
the lowest values. And so: participation in lectures, readings held in clubs, cultural 
centres or universities of the third age received rank XI (total average – 1.40); taking 
up learning for pleasure – rank XIV and XV (total average – 1.25); and starting to 
learn to supplement their educational background – rank XVI (total average – 1.17). 
All those average values are an expression of certain negative response “no”. It means 
that the OAPs definitely reject the proposed forms of spending free time which refer to 
educational activity. They firstly prefer to listen to the radio and watch TV programmes, 
secondly spend time with family and thirdly to look after their health.

The research results correlate with earlier findings showing the greatest popularity 
of receptive activity in that age group as mostly watching TV, listening to the radio 
and reading newspapers and magazines, most frequently at home (Halicka and Halicki 
2002, pp. 189-218). Similarly the CBOS findings cited earlier confirm that tendency, 
indicating that as much as 92.0% of the senior respondents declared that they watched 
television, 79.0% listened to the radio and music and 75.0% read books, magazines and 
newspapers (Kolbowska 2009, p. 11).

One could consider various reasons of the situation and claim that OAPs’ condition 
and economic and financial situation are determining factors. However, one should 
note that the stereotypes, held in the Polish society and related to the view that at spe-
cific age starting educational activity is actually pointless, can considerably limit such 
activity. Many of today’s OAPs present a passive attitude to life, developed throughout 
their occupational activity which coincided with functioning in the socialist society 
(Halicka, Kramkowska 2012, p. 34).

However, one can state that the population studied is a group of people with the 
so-called undervalued needs in terms of educational activation who consciously chose 
social withdrawal, have a limited potential and feel no need of activation. Although 
our results are only fragmentary and concern only the people from the kujawsko-
-pomorskie province, they can provide an important signal that not all the OAPs must 
feel the need of activation in a given area and that they often willingly give up taking 
up educational actions. 

Considering a recently popular idea of active ageing, one should think whether a will 
of senior citizens’ activation itself is sufficient. In that context one should consider the 
economic and financial position, condition of the senior citizens, as well as preferences, 
needs and possibilities of those people. It is worth thinking who, in what way and to 
what extent could stimulate the OAPs and encourage their educational activity. One 
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should also ponder on the importance of making not only those people but also the 
entire society aware of how important such activity is in terms of overcoming barriers 
and difficulties in self-reliant and independent functioning in the society at old age, 
and thus, for the sense of being useful, life satisfaction and self-esteem. 

Recapitulation 

The considerations presented in this article are an attempt at demonstrating the im-
portance of OAPs starting educational activity in terms of their adaptation to old age 
and self-reliant functioning in the society. It is related to a dynamically progressing 
phenomenon of ageing societies which makes positive ageing and life quality at old age 
more and more essential. One of the indicators of man’s life quality is launching activity 
and, in turn, one of the most essential forms of individual’s activities at each stage of 
development is educational activity. Educational activity, as an important determinant 
of maintaining contacts with the world around and the society, is a springboard for a sat-
isfying participation of the senior citizens in social life (Wawrzyniak 2008, p. 279). 

Such theoretical findings, however, were not confirmed in the author’s research 
results showing little interest of the senior citizens in starting educational activity. Thus 
it seems that the considerations exhaust neither the scope of the research problem nor 
the method of finding the answers. One can, however, draw an important conclusion 
that providing the OAPs with an opportunity to perform a activity is not sufficient as 
such actions should be personalised to meet their needs and potential. An active and 
empathetic approach to the person is also essential.
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR CITIZENS IN TERMS OF THEIR OPERATION IN THE SOCIETY

summary: This article covers the problem of the operation of senior citizens in the society and the 
importance of their educational activity. It also shows selected results of the survey performed among 
senior citizens in the kujawsko-pomorskie province on adaptability to old age, especially taking 
up educational and occupational activity. The analyses presented are only a fragment of research 
performed by the author of this study in 2010-2013 and at the turn of 2014/2015 using a survey 
questionnaire on “Ageing people’s occupational and educational activity”. 

As the results show, theoretical findings, however, were not confirmed in the author’s. One can, 
however, draw an important conclusion that providing the OAPs with an opportunity to perform 
a activity is not sufficient as such actions should be personalised to meet their needs and potential.
keywords: activating the senior citizens, educational activity, participation in social life.

PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ PRZEZ OSOBY W WIEKU SENIORALNYM  
W KONTEKŚCIE ICH FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE

streszczenie: Artykuł poświęcony został problemom funkcjonowania osób starszych w społeczeń-
stwie i znaczeniu aktywności edukacyjnej w ich pokonywaniu. Ukazane zostały również wybrane 
wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych wśród osób w wieku senioralnym w województwie 
kujawsko-pomorskim, dotyczące problematyki przystosowania do starości, a w szczególności po-
dejmowania przez te osoby aktywności edukacyjnej i zawodowej. Zaprezentowane analizy stanowią 
jedynie fragment badań, przeprowadzonych przez autorkę tego opracowania w latach 2010-2013 oraz 
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na przełomie roku 2014/2015 za pomocą kwestionariusza ankiety na temat: „Aktywność zawodowa 
i edukacyjna ludzi starzejących się”. 

W rezultacie ustalenia o charakterze teoretycznym nie uzyskały potwierdzenia w zaprezento-
wanych wynikach badań własnych autorki opracowania. Można jednak wysnuć ważny wniosek, 
że samo umożliwienie ludziom starszym podejmowania jakiegokolwiek rodzaju aktywności nie 
wystarczy, działania bowiem w tym zakresie powinny zostać zindywidualizowane w kontekście ich 
potrzeb oraz możliwości.
słowa kluczowe: aktywizacja osób starszych, aktywność edukacyjna, uczestnictwo w życiu spo-

łecznym.
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AN EDUCATIONAL MODEL FOR WORK WITH SENIORS – ExPERIENCES  
OF TEACHERS WORKING AT THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

U3A as the most popular place to study for seniors in Poland 

Becoming and being an elderly person1 does not put an end to the learning process. 
Seniors in Poland are educationally active mainly at the Universities of the Third Age 
(U3A). Since 2011 the National Federation of Associations of the Universities of the 
Third Age has been functioning in Poland. The main purpose of the Federation is to 
bring together statutory organisations which function in the field of education and 
activation of elderly people and which provide organisational, legal, logistical and 
financial support for them (http://www.federacjautw.pl). According to data from the 
Statistical Office from 2015, in Poland there are 575 Universities of the Third Age 
(Adamska et al. 2016). Primarily two types of U3A function in Poland; the first type 
stems from the so-called French-intensive model, where classes are run mainly by 
people from the academic environment. The second type of U3A is derived from the 
so-called English-extensive model where classes are conducted by representatives of 
local intellectual and social elites (Szarota 2009).

The idea of U3A is a valuable proposition for activating seniors, a meeting place, 
a place for the exchange of experiences and non-formal as well as informal education, 
which is confirmed by a growing number of U3As each year (Malec-Rawiński 2013). On 
the one hand, it shows elderly people’s need to learn, on the other hand, the people who 
work at U3A and those who are responsible for the concept and organisation of classes 
face new educational, andragogical, gerontological, and psychological challenges. As the 
analysis from projects carried out on the Universities of the Third Age shows, only two 
of them have had a nationwide range so far, i.e. ‘Zoom at U3A’ (www. Zoomnautw.pl) 

* Małgorzata Malec-Rawiński, PhD – University of Wrocław, Institute of Pedagogy, Poland; 
e-mail: malgorzata.malec-rawinski@uwr.edu.pl.

** Bogna Bartosz, PhD – University of Wrocław, Institute of Psychology, Poland; e-mail: bogna.
bartosz@uwr.edu.pl.

1 In our article, when we use the concept of an elderly person, old person or senior, we focus 
on people who in our culture have entered a period of old age and, following the WHO, we accept 
that early old age begins at 60 and continues up to 74, medium old age covers the years 75-89, late 
old age or longevity starts at 90 and continues until death (http://www.starszaosoba.pl/2013/11/ 
starosc-wedug-who.html).
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and ‘Report on the activities of the Universities of the Third Age (U3A-1)’ (www.stat.
gov). However, despite the wide range of the research conducted within the framework 
of the above-mentioned projects (cf. http://zoomnautw.pl/raport-z-badania/ and www.
stat.gov.pl), the educational dimension of the Universities of the Third Age is still poorly 
recognised at the level of empirical and theoretical explications. Therefore, long-term 
observations of the activities carried out within the framework of U3A and the results 
of completed projects prompted us to undertake research that would enable the iden-
tification of educational experiences of teachers who worked there and preparation of 
an initial proposal for an educational model of work with seniors. In the next stage of 
our research, this model will be verified in a larger group of subjects. 

As a result, the overriding objective of this research is the analysis of individual 
educational experiences of teachers (geragogy specialists) who work at U3A in Wroclaw 
and then indication of significant – in their opinion – aspects of educational work with 
seniors. Showing important aspects of educational activities may, on the one hand, 
contribute to optimisation of educational process at the Universities of the Third Age2 
and, on the other, it can provide information on how to improve the educational proc-
ess, as proposed by Adam A. Zych (2012), so that seniors may obtain not only honorary 
diplomas of U3A but also actual qualifications and certifications in order to extend 
higher level education by the ‘leaving generation’.

Teacher of seniors

As the number of U3A students increases every year, newer and newer activities keep 
appearing. A greater number of new lectures, seminars, and workshops is connected 
with running different forms of classes by new teachers. According to Ewa Skibińska 
(2008), the effectiveness of the process of studying, educating or rather learning for 
seniors at U3A depends to a large extent on the significant ‘link’, which is the teacher 
who conducts classes.

From the perspective of the gerontologist, the work with seniors requires from 
a teacher good knowledge in the fields of education and didactics of elderly adults, 
whereas from the point of view of psychology it requires a knowledge of issues of de-
velopmental changes occurring in old age. Many studies on the specificity of develop-
mental processes occurring in old age and, above all, the information they contain, can 
become not only useful but actually indispensible in developing a didactic methodology 
and cooperation during classes with elderly people (cf. Bee 2004; Brzezińska, Appelt 

2 Research assumptions and further research design became more important due to the fact that 
one of the authors Małgorzata Malec-Rawiński was appointed head of one of the greatest and oldest 
U3A in Lower Silesia. 
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2016; Olejnik 2006; Trempała 2014). This article will only signal the issues which are 
significant for the work with seniors. 

Changes which occur in old age refer to the physical, social, cognitive, and psy-
chological sphere. First of all, it should be taken into account that the perception of 
change signs occurring in the body may become a source of stress and cause a change 
of mood for the worse. Moreover, deterioration in visual acuity, hearing aid efficiency 
and reduction in the ability to hear in particular high-frequency sounds, should be 
taken into consideration by teachers. Most of the deficits can and should be corrected 
by successful usage of spectacles and hearing aids. It should be noted, however, that 
regressive changes may occur at different rates in the above mentioned areas as well 
as their progress in individuals who are even the same age. Individual differences in 
the range of changes can also be, as the research results show, connected with gender. 
At this stage of life women are focused on health to a larger extent than men. This is 
the reason why they are more interested in classes which are dedicated to the issues 
connected with prevention and health. However, what is important, deficits in the 
range of some elementary functions can be, and often are, compensated by extensive 
knowledge and autobiographical experience, which the teacher should refer to. Many 
different data indicate that in spite of the existing belief in the inevitability of the low-
ering of cognitive abilities along with age, general intellectual ability does not have to 
be weakened (Olejnik 2006). For example, the research by Schai (cit. in Olejnik 2006), 
in Olejnik 2006) shows that factors such as health condition, personality features and 
a preferred type of activity, which are characteristic of an individual, determine efficient 
intellectual functioning in late adulthood. Moreover, competences and attitude, which 
are connected with acquired autobiographical experience, constitute the elements of 
so-called life pragmatics. Baltes (cit. in Brzezińska, Apelt 2016) pointed out that the 
development of intelligence in the period of old age is not connected with formal 
structures of intelligence, but mainly with the development of competence which is the 
wisdom of elderly people or the ability to formulate relevant judgments in significant as 
well as difficult to define issues and solve problems of life. This may serve as a postulate 
and a guide for teachers who, when taking advantage of these resources, may refer to 
them and at the same time build and develop their own autobiographical competen-
cies which stem from this. These as well as other factors discussed in literature, which 
are specific to late adulthood, should become the methodological basis for teachers of 
U3A who create concepts for their own classes. 

Therefore, going forward, the basic competence of teachers of seniors is the knowl-
edge of the learning conditions of elderly people or barriers to educational work with 
adult people (see Package ‘Experienced worker’ (http://www.silverteam.dobrekadry.pl/). 
Elderly people have great ‘baggage’ of experiences, including educational experience, 
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they have wisdom, knowledge, and at the same time they show different educational 
expectations. They make up a specific group that requires adequately trained teachers 
who through their attitudes, reflective behaviour and by asking constructive ques-
tions or inspiring the elderly to make reflections will enable them to experience the 
cognitive and emancipatory nature of the encounter. Education in this sense does not 
have an ‘introduction’ but ‘emancipation’ character (Jabłońska 2000) because educa-
tional activities with an ‘introduction’ character, perceived primarily in the form of 
instrumental rationality, are aimed at reproduction (Jabłońska, 2000). However, in 
education with an ‘emancipation’ character teachers undertake motivating, reinforcing 
activities, treating their pupils or students subjectively. “The teacher by entering the 
socio-cultural world, creates conditions for students to express themselves in different 
forms of activities, inspires and encourages them to present their own interpretations 
of the world” (Jabłońska 2000, p. 10). The coexistence of these two interpretations of 
education results in the fact that the approach to learning or teaching elderly people 
becomes problematic and requires in-depth analysis. We also agree with Barry Golding, 
John McDonald and Małgorzata Malec-Rawiński (2015) that the acquisition of skills 
and qualifications at the level of formal education is crucial from the neoliberal point 
of view. However, what is important in education of elderly people is increasing the 
value of informal and non-formal learning, which should be attended to when working 
with seniors. Furthermore, the different – in comparison to the specificity of younger 
people learning – optics of work with seniors requires a modification of the learning 
process, which makes the teacher of seniors assume new roles such as that of coach, 
mentor, advisor, consultant, animator, teacher who will be a partner and through their 
attitude, reflective action and constructive questions will contribute to the situation in 
which the meeting with them will be of a cognitive and emancipatory character (Malec 
2008). It is important to know the specifics of work with seniors and in this sense to 
describe and clarify educational experiences of teachers at U3A.

Methodological frame of the project, the purpose and the applied method 

According to the assumptions of the project, experiences of teachers who work with 
seniors at the University of the Third Age of the University of Wroclaw are at the cen-
tre of our considerations. The analysis of the collected research material is aimed at 
establishing useful initial guidelines for practitioners, and in the next stage, developing 
an educational model of work with seniors as well as preparing a research project on 
a larger scale. It should be emphasised once again that the project is of a pilot, prelimi-
nary and exploratory character.
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Starting from our first assumptions, the following general research questions were 
formulated: 
– What sort of educational experiences do teachers of seniors have?
– What is the course of the process of teaching seniors and how do they learn? 
– What barriers and problems do teachers of seniors experience? 
– What educational challenges are connected with the work at U3A? 

When making the preliminary analysis of educational experiences it was assumed 
that reference should be made to a wide spectrum of individuals and thus to a variety 
of beliefs, judgments, feelings, reflections, and opinions of the people who work at U3A, 
and then an attempt to interpret them should be made (Urbaniak-Zając, Piekarski 
2001). Thus, the project discussed here is founded in qualitative research methodology 
and the applied research methods refer to the reflective self-awareness of teachers and 
the interpretation of the situations in which they participate (Bartosz, Żurko 2014).

The method which was applied in the research and which aimed at obtaining re-
sponses to the research questions was the interview. Ten interviews with teachers of 
U3A at the University of Wroclaw were carried out, which were recorded and then 
transcribed. In addition, one interview was conducted on-line and one interview 
from a magazine issued by U3A in Wroclaw was used – ‘Courier of U3A’. Being aware 
of the limitations connected with the diversity of the data obtained, we would like 
to emphasise that the overriding purpose is the analysis of experiences through the 
prism of subjective, individual reflections of teachers and this condition is fulfilled 
by the indicated empirical materials (including the interview conducted on-line and 
the interview contained in the magazine). The pilot and preliminary character of the 
research which was carried out in the period from June to August in 2014 justifies this 
approach (Bartosz et al. 2010). It was also inevitable that we locate our own educational 
experiences in the whole research process3. This enabled us to make reflections on our 
own educational activities and enrich our methods of work with elderly people.

Characteristics of subjects 

The University of the Third Age at the University of Wroclaw was established in 1976 
and is very popular among the inhabitants of Wroclaw. As statistics of U3A show, 
every year the number of students increases. In the academic year 2014, when the 
pilot research was carried out, 771 students, i.e. 660 women and 111 men, attended 
classes at the University of the Third Age of the University of Wroclaw. The largest 

3 The authors of the article have been running classes at U3A at the University of Wroclaw 
(workshops lectures, seminars), and at the same time they are scientific and didactic workers at the 
University of Wroclaw.



224 Małgorzata Malec-rawiński, Bogna Bartosz

group (654) consisted of people aged between 60-80; there were 75 people below 60, 
39 people between 81-90 and 3 people over 90. Most of the students were single (475), 
460 people had higher education, 310 had secondary education and only one person 
had a vocational/primary education.

Classes, workshops, lectures, and seminars at U3A in 2013/2014 were conducted by 
95 teachers of different ages, who represented various disciplines, carried out a variety of 
activities, and had different seniorities as well as practice. We emphasise again the prelim-
inary and pilot character of the project, in which twelve teachers participated who con-
duct regular lectures, workshops, and seminars as well as foreign language classes at U3A. 

Data for the analysis were obtained from teachers aged 23 to 85 whose experiences 
and work at U3A ranged from 1 year to 15 years. There is one man (27 years old) among 
the subjects. Five people were over 50, whereas seven people were below 35. The subjects 
of the research conduct various classes, namely foreign language courses and computer 
classes and they also conduct specialised classes and projects (they co-create a blog, 
a theatre which integrates generations, they conduct a choir, rehabilitation activities, 
support groups). Some teachers carry out more than one type of class. Bearing in mind 
the fact that the data obtained made it possible to outline the ‘contours’ of the problem 
only, nevertheless we emphasise the value of the data obtained as sufficient at this stage 
of the project in order to indicate the direction of further research aims.

Areas selected in the analysis

The analysis of the collected empirical material indicated a few areas that are not only 
worth being taken into account, but they should be considered with reference to the 
work with seniors for formulating guidelines for practice (Silverman 2008). They 
constitute an integral part of the response to the research questions. The first of the 
selected areas in the analysis is: becoming and being a teacher of seniors. The research 
group of teachers who ran the classes requires a division into older and younger teach-
ers with different ways of adopting this role and different work experience. Analyzing 
the statements made by young teachers of seniors, we can see more clearly the process 
of becoming a teacher of seniors. Young teachers in some sense have to ‘tame’ seniors, 
make seniors get accustomed to them, convince seniors of their knowledge and skills, 
build their identity on the basis of their experience and then define their role. They 
learn to be teachers and to recognise psychological and andragogical characteristics of 
late adulthood as well as the specifics of working with elderly people.

Senior teachers are definitely in a different situation, and to some extent they feel 
more ‘at home’. Their role at U3A is often double but fluid in the sense that they are 
teachers and learners. Furthermore, they know and understand the specificity, needs 



225An educational model for work with seniors – experiences of teachers working…

and problems of seniors from their own experience. This gives them a greater sense of 
confidence in communicating with their students. And here we can talk more about 
‘being’ a teacher than becoming a teacher. In this group (of older teachers) there are also 
teachers from outside who ‘came for a while’ but stayed for many years. Responding 
to the need reported by seniors for some continuation of their classes, teachers devel-
oped the original concept of them, and enriched them with new contents which were 
often co-created with the participants of classes. For young teachers, the beginning of 
becoming a teacher of seniors is often connected with work-practice at U3A during 
their studies at the Institute of Pedagogy or with their involvement in the realisation of 
projects. For them it is often a clash with ‘another’ world, with a different pace of work 
that must be learned, understood and accepted because all this determines the quality 
of classes. Becoming a teacher means learning to cooperate, to be patient (repeating 
the same contents and tasks several times), learning to keep distance in relation to the 
difficulties they are faced with, learning to treat seniors as fully-fledged pupils/stu-
dents, learning to avoid, not to cause or solve conflicts, learning to develop their own 
and students’ attitudes of respect and tolerance, learning to understand the different 
approaches of seniors conditioned by their age. It is learning to recognise the needs 
of students, to exchange and use their knowledge as well as getting to know through 
experience the specificity of working with them, the limitations that exist, learning to 
explore a spectrum of possibilities and to take advantage of existing knowledge in the 
field of psychology about people in the late adulthood period.

Another area which was selected in the analysis is as follows: the image of a senior 
as a student – emerging from the experience of teachers of seniors. The process of aging 
and old age involves numerous changes in the sphere of physical and psychic condition 
(Straś-Romanowska 2011). During this period, there appear diseases, illnesses, or dis-
abilities which limit or hinder overall functioning. As results from the experience of the 
teachers of seniors studied, these changes are also visible in the students of U3A who do 
not attend classes due to health problems (illness or a stay in the sanatorium), do not 
perform tasks because of a lack of understanding or due to problems with proper hear-
ing, or because they may tend to be excited because of medicines they take. It is there-
fore necessary to apply the principle of individualisation when working with seniors. 
This obliges people who work with seniors to be highly aware of the needs of students 
and to be sensitive not only to what happens during the classes but also to everything 
which is connected with their family and individual situation or their health condition. 
Seniors vary in terms of political and worldview attitudes and outlooks; they have their 
own opinions and do not change them. This often results in intense discussions which 
may cause different emotions. Analysing statements of teachers, we can conclude that 
a therapeutic aspect is also important when working with seniors – chatting, listening, 
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not judging, understanding, noticing and devoting time for everyday things and life 
experiences are of great significance. Young teachers for reasons of age as well as work 
experience, emphasise that teaching seniors is very important for them mainly for two 
reasons. Firstly, they learn about old age through their relationships with seniors – not 
from a book but by learning from seniors’ experience (see Malec 2011). According 
to one of the teachers: I have a greater knowledge of the possibilities of seniors and I’m 
learning too, e.g. savior-vivre ‘rules of proper behaviour in the best style’ (N10, 33 years 
old)4. Secondly, young teachers acquire wisdom and experience through contacts with 
seniors – cyclic meetings reinforce my self-development. I often wonder if by any chance 
it is not me who derives more from these meetings than their participants? (N7, 23 years 
old). Some of them emphasise that they made friends with seniors (N11, 26 years old, 
N3, 28 years old). Senior students are people who are involved in the acquisition of 
knowledge, they are systematic, punctual and insightful.

The third area that was selected in the data analysis includes barriers, difficulties 
and challenges in the work of the teacher of seniors, which constitutes the foundation 
for constructing an educational model and guidelines for practice. The U3A teachers 
who participated in the research stressed that during the work with seniors a number of 
difficulties and barriers may appear and they were divided up in the following way:
–  psychological barriers – connected with the specificity of the group, relationships 

with the group, lack of knowledge about characteristic aspects of aging;
–  identity barriers – connected with the role of teachers of seniors and its reference 

to their personalities and characters (search for answers to the questions: what kind 
of teacher should I be? how to work with seniors? how to get involved in the work?);

–  educational barriers – connected with previous negative educational experiences 
of seniors (negative attitude towards learning); 

–  health barriers – connected with diseases, disabilities of students (e.g. falling asleep 
during classes, hearing impairment);

–  formal barriers – connected with the experiences of teachers, lack of adequate 
teaching aids, books; 

–  organisational barriers – connected with the duration of classes (a desire to start 
earlier or to make classes last longer). 
Another issue which is clearly worth emphasising is connected with the lack of 

specific methodological solutions and teaching aids. The subjects-geragologists em-
phasised in their talk the lack of various types of aid, such as books, didactic materials 
adapted to the work with seniors, including audiovisual aids. Available materials often 

4 In order to follow the conventionality principle of conducting research, all of the subject teach-
ers were randomly assigned with numbers and their age. Thus designation N1, N2, is an abbreviation 
deriving from Teacher 1, Teacher 2, additionally the teacher’s age was given.
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strengthen stereotypes about elderly and aging people or they include only a technical 
side, for example, the font size. Preparing materials which would take into considera-
tion both the needs of seniors and the experience of teachers who work with them, 
would certainly be very useful while working with seniors.

Education of seniors from the perspective of U3A teachers – reflections,  
conclusions, guidelines for practice and the educational model of work with seniors 

The work on the project, discussions, the interviews carried out and the direct contact 
with U3A teachers, as well as the analysis of the materials, provided us with many 
reflections. They enabled the formulation of preliminary diagnoses which require (we 
are fully aware) confirmation in studies on a larger scale. The reflections and guidelines, 
which are presented below, can serve as a starting point – and we hope so – for a dis-
cussion among practitioners, teachers, psychologists, adult educators and older adult 
educators, for whom the idea of lifelong learning and the specificity of work at U3A 
are of great importance. They do not have the status of the only or final findings, they 
rather indicate issues that should be taken into consideration by teachers of seniors, 
who are aware of their roles and the actions they take. 

Seniors who attend U3A constitute a very diverse group in many respects and, ac-
cording to Zofia Szarota (2009), classes at U3A have a peculiar methodology which is 
determined by the perception possibilities of students. This diversity requires the ap-
plication of different techniques and methods of work and taking into account various 
paces of learning, abilities, interests, predispositions, personalities and expectations. 
It is important to develop such methods, which will take into consideration the needs 
and problems of senior learners at U3A in order to elaborate a catalogue of optimal 
methods a teacher at U3A can use. It is essential to depart from the effect-oriented 
approach and to stress the processes which occur during learning. 

The health aspect turns out to be an extremely significant element in a senior’s 
functioning in the role of the student. At the beginning of classes, it is worth developing 
and writing down the rules (a contract) together regarding participation in particular 
classes. This will make it possible for the teacher to organise the work and will also 
provide seniors with a sense of security. In the educational process, it is important to 
take into account the needs of seniors, and to adjust the pace and level of difficulties to 
the capabilities, skills and limitations of the students. Therefore, it is reasonable to carry 
out a preliminary diagnosis of the group with which the teacher conducts classes.

In the education of seniors it is necessary to emphasise that the educational context 
should refer to the everyday life of elderly people; it should relate to their micro-world, 
deal with issues which are important for them and not for the teacher. It should also 
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be noted that old age and the way it is approached constitute a particular theme. For 
example, teachers of seniors stressed the fact that they should not focus on the problems 
of old age but go beyond this topic. 

It is important to know the group, individual predispositions and interests, as well 
as the ability to resolve difficult situations connected with possible disputes. It is worth 
remembering that the community of U3A students is a group that often atomizes; it 
often happens that presenting one’s own viewpoint and defending one’s own opinion 
turns out to be more important than openness to different arguments. Making geragol-
ists more sensitive to this aspect requires knowledge and skills in the field of conflict 
resolution. 

There is no literature in Polish on the specificity of educational work with seniors 
and the theory which is quite often presented in the literature on adult education does 
not work in the educational practice with seniors. The number of classes, courses, 
training, workshops which prepare teachers to work with seniors is also insufficient. 
In this situation, greater emphasis should be placed on this issue in the policy of the 
state/university/non-governmental organisations taking into account the experience 
of teachers who work with seniors by involving them and using their experience in 
elaborating handbooks to work with seniors.

The analysis of the subjects’ statements show that by taking up jobs, teachers bring 
their experience, both educational and personal, which is important in dealing and 
working with seniors. On the one hand these experiences constitute some facilitation 
(for senior teachers), but on the other hand, they are a challenge because they often 
refer to overcoming barriers, prejudices, stereotypes (especially for younger teachers). 
Sharing these experiences with other teachers would enable a dialogue between them 
as well as between geragologists and an inter-generation dialogue. Moreover, it could 
become an inspiration for other teachers to take up work with seniors. One of the forms 
of exchanging experiences could be an Internet forum of teachers of seniors. 

The analysis of the collected research material shows that classes should have a cy-
clical character and should be developed and/or supplemented with new contents. In 
particular, those which, according to seniors, are interesting, significant and useful. 
Incidental education – classes that are conducted only once and are brought up or sug-
gested by seniors according to their needs, should be continued for volunteers, whereas 
the people who did not acquire a given competence to a sufficient degree would have 
a possibility to participate in classes again. For example, classes in computer science 
or therapeutic group meetings belong to this type of repetitive classes.

According to the teachers, ‘bracketing’ the institutional framework is useful in the 
education of seniors. This means that such forms of work as seminars, workshops, 
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discussion groups, which have a definite mode and duration can be developed and 
‘enriched’ with informal meetings or with the formation of discussion groups on the 
Internet forums for volunteers – but without any enforcement of mandatory participa-
tion in them.

Teachers of seniors, both younger and older, emphasised that the educational model 
should also be seen as part of the therapeutic character of relationships. Taking into 
account the specificity of seniors’ experiences, we should not ignore or understate feel-
ings such as loneliness, longing for the past and for other people who no longer exist, 
the family who left them (often went abroad), or grandchildren living in another city. 
Responding to this challenge requires that basic competencies be acquired by teach-
ers of seniors in the field of psychological help and support. Teachers should also be 
presented opportunities of directing seniors to the clinic or specialists who can provide 
psychotherapeutic help in a competent manner. 

The optimal model of education of seniors is the one that is developed and created 
‘in progress’ and its co-authors are and should be seniors. They are the experts, have 
valuable knowledge about what forms of work, methods, relationships are in their 
opinion appropriate and effective.

In Table 1, we present concise conclusions and reflections which can be helpful as 
guidelines for the educational practice of teachers working at U3A as well as valuable 
for educators, animators and other people who work or intend to work with seniors. 

Table 1.  Fundamental aspects of educational activities –  
an educational model of work with seniors 

Fundamental aspects of edu-
cational activities important 

for working with seniors

Educational model emphasizing  
the learning specificity of seniors

Purpose of educational activi-
ties

Quality-oriented aspect of actions taken together as well as relation-
ships and focusing not only on the results achieved

Forms of classes
Active, workshop forms which enable interaction and the estab-
lishment of informal relationships between seniors and a teacher 
with seniors

Psychosocial context of classes Atmosphere conducive to reinforcing the self-esteem of seniors 

Size and character of the 
group 

Small groups which enable interactions, discussions and provide 
participants with a sense of security and the opportunity to partici-
pate in classes depending on health condition (e.g. due to physical 
and mental condition) 

Teacher

Teacher – using experience of seniors, performing his/her role and 
taking therapeutic action depending on the individual situation 
of participants, not understating individual problems of seniors, 
listening to their needs and expectations; Teacher = Confidant = 
Coach

(Based on the authors’ research)
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Summary

At this stage, the results presented of the conducted pilot research have the status of 
preliminary diagnoses which require confirmation and supplementation based on 
further research activities. It is possible and reasonable to supplement the analyses car-
ried out, to develop them and to consider our interpretations critically. In our opinion, 
the advantage of the findings presented here is the indication of how the educational 
model of work with seniors at U3A is constructed, what difficulties and challenges are 
connected with seniors’ learning, and what portrait of senior students emerges from 
the experience of U3A teachers. From our point of view, the conclusions drawn from 
the analysis and the proposal of the educational model of work with seniors may be 
useful for people who conduct classes with seniors as well as for older adult educators, 
so they should be taken into consideration in designing a training programme for 
teachers who work at the Universities of the Third Age. 

We are convinced that the conclusions presented in this paper may become an 
inspiration to pose questions referring to the specificity of seniors’ learning and fac-
tors which are important for the quality of classes conducted at U3A. When planning 
further, more extensive and in-depth studies, in our view, it will be worth taking into 
account the analysis of the changes to the meanings assigned to the field of education 
of elderly people, which was proposed by Marcin Muszyński (2016). It seems particu-
larly important, in the context of the considerations contained in this article, to present 
the University of the Third Age as a place of discovering and transferring knowledge 
as well as of the acquisition of skills by seniors. This place, like any other institution 
dealing with formal or non-formal learning, should be characterised by the highest 
possible quality of education.
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AN EDUCATIONAL MODEL FOR WORK WITH SENIORS – ExPERIENCES OF TEACHERS WORKING  
AT THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

summary: The paper focuses on the experiences of teachers who work with older adults at University 
of the Third Age (U3A), at the University of Wroclaw. In Poland, The University of the Third Age are 
the most popular place of educational activities of seniors. According to data from the Statistical Office 
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from 2015, in Poland there are 575 Universities of the Third Age. The paper presents the results of the 
conducted pilot research which have the status of preliminary diagnoses which require confirmation 
and supplementation based on further research activities. The paper consists of two parts theoretical 
and empirical one. The aim of the analysis of the collected research material presented in this paper 
is to establishing useful initial guidelines for practitioners, and in the next stage, developing an edu-
cational model of work with seniors as well as preparing a research project on a larger scale. 
keywords: University of the Third Age, senior, learning, teacher, educational model.

EDUKACYJNY MODEL PRACY Z SENIORAMI – Z DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI  
PRACUJąCYCH W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU 

streszczenie: Artykuł prezentuje doświadczenia nauczycieli pracujących z seniorami na Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Wrocławskim (UTW, UWr.). UTW są najbardziej popularnymi 
miejscami uczenia się seniorów w Polsce. Według danych Urzędu Statystycznego z 2015 r., w Polsce 
funkcjonuje 575 UTW. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań, które mają status 
wstępnych rozpoznań, wymagających potwierdzenia i uzupełnienia o kolejne działania badawcze. 
Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Celem badawczym prowadzonych 
badań jest analiza indywidualnych doświadczeń edukacyjnych nauczycieli (geragogów) pracujących 
na UTW we Wrocławiu, wskazanie istotnych z ich perspektywy aspektów nauczania i uczenia się 
studentów-seniorów oraz skonstruowanie edukacyjnego modelu pracy z seniorami, który w kolejnym 
etapie badań zostanie zweryfikowany w liczniejszej grupie badanych.
słowa kluczowe: Uniwersytet Trzeciego Wieku, senior, uczenie się, nauczyciel, model edukacyjny.
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‘DISTRACTIONS’: CULTURAL INFLUENCES, INCLUSION,  
AND LEARNING IN LATER LIFE; STORIES OF WOMEN’S LIVES

My motivation to write this paper and, the research on which it is based, comes from my 
own and some of my contemporaries’ experience. This work is grounded in feminism; 
that is, both personal and political, chronicling and reflecting on lived experience. The 
paper emerged from my work on mid-life career reviews and mid-life learning and the 
dilemmas which arose while working on the Mid-Life Career Review pilot projects 
(NIACE 2015; Watts 2014; 2015). I had doubts about the UK government’s views of 
the economy’s needs in relation to later life working, and the quality of employment 
opportunities for older people. There appeared to be no challenge to the notion to the 
new orthodoxy of ‘fuller working lives’ (DWP 2014) and little awareness of later life 
poverty, which might particularly affect women and little link to the stories of women’s 
lives as they are lived. There is nothing wrong with continuing to work in later life; 
indeed I have campaigned for the right to do so, but the tendency to make later life 
working ‘compulsory’, however, raises concerns and may not be the only or best method 
for addressing inequalities which lead to poverty in later life. This paper emerges from 
research on lesbians and ageing (Knight, Watts forthcoming) and a new exploration of 
the role of life story in learning after retirement.

There were two further motivators for this research. The first was the relative ab-
sence of discussion on diversity in general or women and lesbians in particular within 
educational gerontology and the second was the current UK context as it affects women 
working longer and the effect of raising the state pension age1. 

Gender inequality and ageing

Social gerontologists in areas such as healthcare have paid considerable attention to 
inclusion and diversity, but only rarely has that lens been applied within educational 

* Jane Watts, PhD – self-employed researcher, evaluator and facilitator. Senior Associate at the 
Learning and Work Institute UK (formerly NIACE) and a member of the Association for Education 
and Ageing, England; e-mail: jane.watts@phonecoop.coop.

1 The increases in State Pension age (SPa) for women in the UK. Since 2010 it has been gradually 
increasing from 60 years of age, rising to 65 by November 2018, at which point it will be equal to 
men’s SPa. After this point, SPa for all individuals will increase to 66 by October 2020 and to 67 by 
2028, under the schedule established by the Pensions Act 2014.
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gerontology. However, social gerontology often does not include lifelong learning, for 
example, the International Longevity Centre’s website does not mention education and 
nor does their recent report (ILC 2016). 

Franz Kolland (2016) suggested that educational gerontologists were not always 
‘very good at’ diversity; he was referring to gender, but perhaps this is also true of 
other inclusion and diversity issues, including ethnicity, sexuality and other identity 
signifiers or areas of potential discrimination. At the risk of stating the obvious, but 
remembering that unless we do it will be forgotten, older people are not homogenous. 
Older women’s life stories are also different from each other, with differing experiences 
of life, education and work. 

The absence of diversity inclusion is surprising, as lifelong learning practice tra-
ditionally addresses inequalities and confronts educational exclusion (Tuckett 2007). 
Diversity and multicultural projects in lifelong learning have, however, often excluded 
ageing. This paper considers the impact on women’s, and particularly lesbian, lives in 
the UK in the aftermath of recent changes to retirement and state pension ages and 
consider any lessons for community educators. 

If women are relatively invisible in educational gerontology, even more so are 
lesbians, and yet lesbians are differently affected by ageing, work and pension issues, 
which are likely to remain hidden unless deliberately highlighted. Much progress has 
been made on equalities legislation, particularly in recent times in the UK, but there 
remains continuing opposition, hostility and doubt. Lesbians’ ability to be ‘out’, in some 
workplaces or educational settings, remains difficult. Stonewall2 (2016) report that only 
23% of lesbians feel comfortable to be open with everyone at their workplace. Qualitative 
research by Stonewall suggests that many gay people remain very concerned about their 
sexuality in relation to their employers and workplace (Guasp, Balfour 2008).

Intersecting inequalities

Given that issues of identity and background are known to create an impact on equality 
of either opportunity or outcome, it is vital to look at how different aspects of identity 
and/or inequality might intersect; for example, age and race or in relation to gender. 
Though feminist researchers and educators raised issues of our many identities in the 
past (Benn et al. 1988) as just one example), they rarely addressed ageing. When it 
comes to issues of sexuality, it is even more the case that there is little mention within 
the literature on ageing. Robertson’s (2014) report attempts to cover this diversity in 
a minor way as does a report for local government (LGA 2014). As Age UK3 (2016) and 

2 Stonewall is the leading campaigning organisation in the UK for LGBT rights. 
3 Age UK is the leading third sector organisation in the UK on ageing.
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Ward et al. (2012) show, older lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people 
are under-researched. The older LGBT community is not easily defined, not one ho-
mogenous group and the existence of older non-heterosexuals is rarely acknowledged 
in the literature or more widely. ‘‘Coming out’ is an on-going, dynamic process; every 
unfamiliar person and place demands yet another decision about whether or not to 
disclose one’s sexuality and one’s life story. 13% of older lesbians want ‘to be more vis-
ible as a lesbian than (they are) now’ (Age UK 2016). Older lesbians are likely to live 
longer than (gay) men, to be less well off in later life and to make greater use of health 
and social care services. Age UK suggests that older LGBT people are more likely to 
live alone in old age, with fewer links with younger generations, thereby increasing 
their risk of isolation (2016). 

There are likely to be differences in the stories of heterosexual women and lesbians 
in the midlife and retirement life phases. I think this is particularly relevant to women 
of fifty and over who identify as lesbian (regardless of how they identified earlier in 
their lives). These women have mainly lived their lives without the benefits of equali-
ties legislation relating to sexuality4, but did benefit from earlier legislation around 
women’s rights and equal pay. 

Women, work and retirement

This paper mainly focuses on the 50-65/70 age group5 as it considers women staying 
in work and making the transition into ‘retirement’. In the UK the unemployment rate 
amongst the 50-64 age group remains high relative to the level it was before the financial 
crisis of 2008. Employment challenges persist for this group (BITC 2014).

In countries with developed economies, retirement can be understood as being 
when you choose to or must leave your main paid occupation. This may include being 
in receipt of a pension, from the employer/private insurance, the state or both. Some 
countries have a fixed age at which all must ‘retire’. Others merely have a state pension 
age at which state pensions can be taken but this does not mean that everyone will stop 
doing paid work at that point. In other countries, the concept of retirement is more or 
less developed depending on economic circumstances and life expectancy. In the west/
economic north women historically earn less than men and have therefore amassed 
lower pension contributions and had earlier state pension/retirement ages than men. 
Women have slightly longer life expectancy, which may lead to women’s pensions be-
ing offered at lower amounts. In the UK there is currently an equalisation of eligible 
age process for state pensions. 

4 The Equality and Human Rights Act 2010.
5 In contrast to the quartiles proposed by Watson and Schuller (2009).
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The policy messages around pensions, retirement and ageing are confused and 
contentious. The workforce is being encouraged to stay in work for longer – and a ‘com-
mon sense’ interpretation would suggest that this is logical given that there is a bulge 
in the older population and fewer younger people. However, there are two fallacies in 
the argument; – the first is that the labour market is a zero sum; and the second is the 
belief that younger people’s employment opportunities would be improved if older 
people retired. The latter is well-researched and shown to be incorrect; removing older 
workers from the job market means that there are fewer jobs and younger people do 
not benefit (Banks et al. 2008). A further concern is that people have insufficient sav-
ings or pension entitlements to cover the costs of living in older age.

Women are particularly affected by low pensions as they have been by low wages. 
The pay gap continues despite long term legislation and many women’s lives are char-
acterised by ‘incomplete’ employment records, due to, for example, caring for children 
or other care responsibilities. Women are still more likely to undertake caring work, 
driven in part by sexist assumptions, gender discrimination and the fact that a male 
partner is still likely to earn the higher wage. 

Smeaton et al. (2009) outline some key considerations about later life working:

[...] a class and gender based imbalance of power and control later in life prevails, with men and 
more advantaged occupational groups better prepared financially to exercise choice. Implica-
tions arise in terms of the long-term health of older people who may be ‘forced’ to continue 
working to avoid poverty. [...] The policy impetus towards extended working lives and delayed 
retirement may therefore be associated with quite distinct consequences for different socio-
economic groups. [...] (xiii).

However, the labour market for women is also characterised by women returners 
to paid employment, who have been looking after children and, for at least some of 
these women, it is likely that they can, for the first time achieve ambitions, gain their 
highest paid employment or carry out full-time work for the first time since their youth 
in the 50+ life phase. 

Lesbians in mid-life may experience some aspects of the workplace differently from 
heterosexual women but this is under-researched. Stonewall has published little on the 
labour market and lesbians, and even less on lesbians in mid-life, though one report 
drew attention to the ‘double-glazed glass ceiling’ affecting lesbian women’s progression 
at work (Miles 2008). Although some lesbians have children, others are less likely to 
have had a career affected by childcare. Other caring responsibilities are just as likely to 
have been demanded of lesbians, especially in mid-life. As lesbians are often deemed to 
be ‘single’, regardless of their relationship status, there is a pattern of parents being cared 
for by ‘single’ daughters, some of whom were/are lesbian. Some lesbians, however, are 
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excluded from their families of origin or even their children. Lesbians also need and 
want to care for each other; their partners or close friends – ‘chosen family’. 

The main characteristic of lesbians in the labour market is the fact that lesbians are 
aware from early in life that they/we will have to make their own way in the world. No-
one is primed to be their ‘breadwinner’. However, lesbians may have been discriminated 
against in the workplace (Miles 2008). Since equalities legislation there have perhaps 
been some improvements for lesbians at work but to a fairly large extent their invisibility 
in the job market pertains; this may be how lesbians survive in work. 

Women’s learning at 50+ 

In the UK, one in five people aged over 50 perceive themselves to be learners (McNair 
2012). He found that there was ‘relatively little difference [in participation] between 
older women and men (14)’. Class background continues to have a more significant 
impact than gender on participation in learning, as it does on life chances. Despite this, 
women’s participation in adult learning in the UK continues to outstrip that of men 
throughout life (L&W 2015; NOLG 2015). Data on lesbians and learning in older age 
are not available as the participation surveys do not report on sexuality.

Some gender-related research in adult education in the UK has focused recently on 
men’s lack of participation (Golding et al. 2014; McGivney 1999). Feminist projects fo-
cused on women’s poor access to education (Taking Liberties Collective 1989; Thompson 
1983), which was revisited, drawing attention to the ways in which progress towards 
equality had not succeeded (Benn et al. 1998; McGivney 1993; Thompson 2007a and 
b). However, these writers rarely mentioned ageing. More recently, Withnall specifically 
addressed issues of gender and later life learning (2010) and Hafford-Letchfield and 
Lambert (2014) drew attention to older ‘solo women’. Interestingly, texts on education 
and ageing from the 1980’s and 1990’s paid more attention to gender (for example, 
Carlton and Soulsby 1999).

Driven, perhaps, by the need to stay in work for longer there is a renewed interest 
in encouraging women’s participation in later life learning but, in the UK, once the 
pension age equalises with men, men too will need to seek to stay in the workforce for 
longer; it is therefore probable that issues currently affecting women will also affect 
men. There is nevertheless a case for looking at women’s learning in mid-life; workplace 
discrimination on the grounds of age, gender and sexuality persist. We are yet to see 
what the effect people working longer will be on participation in lifelong learning.

Some later life inequalities affect women and men differently; women in the ‘west’ 
have longer lives, though the age gap is reducing. Women have generally earned less 
and/or been in the workforce for less time, which affects their later life income levels, 
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leaving women at greater risk of later life poverty than men (DWP 2016; Turner 2016). 
These factors need an educational response, but there is little funding for learning in 
later life; it is assumed that people will pay for provision or take up learning through 
peer supported learning groups. It seems that there is little educational provision which 
can be accessed, regardless of ability to pay6. 

Women’s life stories and learning

Feminists have debated in the past as to whether there is a ‘women’s way of knowing’ 
(Belenky et al. 1986). Might it therefore follow that there is a women’s way of learning 
and might reflective life-story exemplify part of that culture? Belenky’s theories have 
become slightly discredited as this somewhat ‘essentialist’ position has become less 
popular but there is benefit from revisiting them. There is a continued relationship 
between what is knowable and considered useful knowledge; the construction of that 
knowledge by the powerful would be important to deconstruct in the light of women’s 
and, specifically, lesbians’ experiences and life stories. 

In lesbian feminism, the deep interrelationship between the political and the per-
sonal, the importance of honesty is paramount (Rich 1979). Narrative and biography 
are vital in this truth-telling. Telling the story allows women to reclaim lost space and 
to politicise the personal without diminishing its importance. However, it also allows 
women the freedom to discuss the distractions and details of their lives, which form the 
substance – the weave – of their lives. These processes formed the basis of conscious-
ness raising groups in second wave feminism: 

The consciousness raising process was central to the women’s movement of the 1970s and 
also to those approaches to adult education which claim to be emancipatory: that process of 
praxis whereby the bringing of a critical analysis to bear on one’s experience enables the decon-
struction and reconstruction of experience out of which grows the creation of new knowledge 
(Mansfield 2005, p. 115). 

The importance of biography in feminism can be applied to work on the theme 
of ‘transitions’ in later life. The term transitions has become important in both policy 
and practice, but recent workshop evidence suggests that these transition points are 
interpreted quite differently by women and men and used to create a narrative of life-
course, important in determining later life learning, particularly informal learning7. 
This approach can be emancipatory – for both participant and practitioner. The practice 

6 Incidentally, evidence of availability is hard to demonstrate. No learning provider publicising 
courses in the UK will declare their unavailability to older people as age discrimination is illegal 
but a range of factors can deter participants. Part-time ‘mature’ student participation in both HE 
especially and in FE are declining. 

7 AEA Conference April 2016.
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helps to illustrate current policies, such as the inequalities of the current position for 
women in mid-life: 

The biographies of adult students highlight the problems that they experience as a result of 
government policy. Specifically, biographies powerfully reveal the contradictions within narrow, 
vocationally driven lifelong learning policies: those without economic power continue to be 
excluded from access to learning, perpetuating class inequalities (Merrill 2005, p. 139).

However, there are challenges for the practitioner in taking a biographical approach, 
as Mansfield (2005) asserts:

The nature of my present research into the discourses to be found in community education 
practice [...] demands a high level of critical reflexivity on my part and I have come to realise 
how inextricably it, as well as my previous work, has been linked to my own developing auto-
biography. [...] our biographies are fluid and self-created, that we create them by the lives we 
lead and the sense we make of our experiences, the meanings we take from them and the way 
we conceptualise those meanings (p. 110-111). 

And in both practice and participant terms, this exercise should have collective as 
well as individual approaches in order to move it towards change and social justice. 

Guided autobiography and life story writing are other biography-based practices 
used within lifelong learning. Memoir and autobiography are found frequently in later 
life writing; Athill (2008) and Lively (2013) provide two useful examples. I choose to 
reference these two authors partly because they are widely acclaimed as representing 
positive images of ageing. In popular philosophy, Klein (2014) reflects on his experi-
ence of ageing and makes the important point of challenging society’s tendency to 
encourage us to pretend that ageing should be avoided or ‘air-brushed’ out. However, 
these authors are well-known and financially secure. The tradition of adult learning 
has been to address the lives and needs of those with less advantages. Personal story 
is a vital ingredient in community learning practice; and provides a method for the 
positive inclusion of older women (NIACE 2006).

My own work on ‘Life CVs’ (Schultheiss et al. 2011) concerned a different group 
of people experiencing exclusion – refugees in the UK. Again the importance of story, 
of telling, of recounting and making sense through that telling was of paramount 
importance. 

A different illustration of personal story can be found in a book on older lesbian’s 
lives, produced alongside the development of a documentary for Channel 4 Television 
in 1992. This showed the importance of personal story for older lesbians whose story, 
or even existence, was not usually acknowledged. The book contained brief life stories 
and experiences of older age for some lesbians who were largely born in the first half 
of the twentieth century, much of whose youth, and sometimes whole life, had been 
spent ‘in the closet’, not publicly acknowledging their lesbian identities (Neild and 



240 Jane watts

Pearson 1992). The importance of giving meaning to lives here is similar to the Life 
CV concept. In order to explore this topic further I am engaged in a small piece of field 
research and include a few initial results here.

The project

In the absence of sufficient previous research, I embarked on a small project, perhaps to 
pave the way for a larger project in future. The basis was to explore a small number of 
personal stories, based on a tradition of biography in both feminist and ageing research 
(Roberts 2002) and to seek implications for lifelong learning, perhaps including active 
campaigning, and at least increased awareness of the issues. As Merrill (2005) said: 
‘A key question is how the values and processes underpinning biographical approaches 
can move research into a popular education perspective and practice (p. 139)’.

Because I was/am confused about my own feelings about retirement, and in the 
interests of creating an equal dialogue, true to my feminist roots, I gathered a small 
peer group of lesbians all 50+ and all at different stages of thinking about retirement 
transitions. Some of us were in mid-career and others fully retired from paid work. 
I asked them to take part in some participant research in a small discussion group. The 
oldest participant was 66 and the youngest 50. Those still doing paid work in whatever 
way were affected by the rise in the state pension age and could only contemplate early 
retirement if they could take an occupational pension. 

The group met three times. The discussions were free-ranging and members could 
raise anything that concerned them within the overall heading of midlife and retire-
ment. Topics included changes to pensions, expectations of working lives, what retire-
ment means now, what we do in retirement, what ideas people have for the future, 
how women/lesbians respond to changes in expectations around ageing. Looking to 
the future, particular attention was paid to concerns about housing and care needs in 
later life.

Those in the group with career consistency in the public sector were faring much 
better under historically more generous pension systems. The main difference between 
lesbians and heterosexual women in this context is potentially due to not having any 
relationship which can provide a pension in the way that heterosexual women who are 
in a marriage with a man can also expect some provision from the man’s usually higher 
pension, especially in the event of his death. Due to changes in legislation for marriage 
or civil partnership, it is now possible for some lesbian couples to benefit from each 
others’ pensions in the same way. Single women regardless of sexuality expect to have 
to provide for themselves. 
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Some women in the group had always had more income through higher status 
jobs; contributed to by previous higher educational experience and class background 
and family circumstances all contributing. But while we were all still working, income 
inequalities were somehow less stark between us; we anticipated that this could change 
as the group will have different income levels in later life. 

This group illustrated the importance of sharing stories, reflecting critically and 
moving towards solutions, including taking action both individually and collectively. 
Further work is planned to include groups of lesbians who are trying to explore and 
address issues of ageing.

Conclusion 

Despite reminders that older people are not homogenous, some social gerontology 
appears to remain ‘diversity neutral’, inevitably therefore reflecting the white, male 
perspective, and, in the field of education and ageing we appear sometimes to write and 
behave as though we are unaware of diversity amongst older people. We can change 
this. Lesbian lives and women’s lives can become invisible unless action is taken; the 
considered use of reflective biography offers one route to inclusion.

Women’s lives are often subject to distractions which interrupt or become part of 
our stories; not, as is ‘sexistly’ supposed by our being ‘distracted’ but by the distrac-
tions imposed on us. Women in later life bear the brunt of caring for elderly people. 
Women approaching retirement may also support older children still at home. It is in 
the stories of women’s lives as all feminists know that the political and the impact of 
policy is truly revealed. Distractions, as Solnit (2006) suggests, are what make think-
ing and story telling possible – and powerful. However, if we introduce biographical 
practice, it is important not to focus only on the individual experience but also to stress 
the collective (Merrill 2005). We may also hope to seek pathways to social change/
social justice as a result. 

Adult educators can take steps to support everyone inclusively into the new ex-
pectations of later life learning, working, earning and living in our multicultural and 
ageing society. 

There is a role of specific age-focused learning, but also in informal learning for 
active citizenship where educators might make the biggest difference. Enabling people 
to come together to work out their best ways forward, for them to become included 
in whatever ways they see fit. There is a role for new approaches to pre-retirement 
learning which reflect a wider range of experiences, including those of lesbian women 
(NOLG 2015). 
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Community education has a role to play in raising awareness about ageing and 
middle-age. We live in a society which is keen to pretend that ageing does not matter – 
and on one level it should not – but, age discrimination both exists and does matter. 
Using our creativity and ensuring that stories are shared is a crucial task for enabling 
a more equal society in relation to women, lesbians and ageing.
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‘DISTRACTIONS’: CULTURAL INFLUENCES, INCLUSION,  
AND LEARNING IN LATER LIFE; STORIES OF WOMEN’S LIVES

summary: Social gerontologists have paid attention to inclusion and diversity, but only rarely has 
that lens been applied within education. This is surprising as lifelong learning practice has a long 
tradition of addressing inequalities and confronting exclusion. Diversity projects have often not 
included ageing. This paper considers the impact of women’s, and particularly lesbian, lives in the 
UK in the aftermath of recent changes to retirement and state pension ages and considers lessons 
for educators. In the field of education and ageing, we sometimes write as though women’s stories 
are unimportant. Recent projects and research about older women are complemented by analysis 
of literature in gerontology and education. Examples of later life learning are considered in the light 
of inclusion and diversity and show how life-story exemplifies the culture of women’s learning. The 
importance of biography in feminism can be applied to work on the theme of later life ‘transitions’. 
These transition points are interpreted differently by women and men and used to create a narrative 
of life-course, important in determining later life learning. Evidence is taken from small scale research 
with a peer group of lesbians, considering the impact of working longer. The paper seeks conclusions 
to inform educational practice in supporting women into the new expectations of later life learning, 
working, earning and living in our multicultural and ageing society. 
keywords: lifelong learning, women/lesbians and ageing, diversity, community education, story. 

„ZAKŁÓCENIA”: WPŁYWY KULTUROWE, INTEGRACJA I UCZENIE SIĘ  
W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI. HISTORIE ŻYCIA KOBIET

streszczenie: Gerontolodzy społeczni zwracają przede wszystkim uwagę na włączanie i różnorodność 
osób starszych, ale rzadko łączą to z edukacją. Jest to zaskakujące, gdyż praktyka uczenia się przez 
całe życie ma długą tradycję w kontekście znoszenia nierówności i konfrontacji z wykluczeniem. 
Projekty, które dotyczyły nierówności, rzadko obejmowały osoby starsze. Niniejszy artykuł uwzględnia 
wpływ kobiet, a szczególnie lesbijek mieszkających w Wielkiej Brytanii, na zachodzące w ostatnim 
czasie zmiany dotyczące emerytury oraz ma na uwadze pewne rozważania dla edukatorów. Anali-
zując obszar edukacji i starzenia się, często odnosi się wrażenie, że historie kobiet są niezauważalne. 
Ostatnie projekty i badania dotyczące starszych kobiet uzupełniane są analizą literatury z dziedziny 
gerontologii i edukacji. W świetle włączania i różnorodności, historie życia kobiet są ważnymi przy-
kładami uczenia się w późnej dorosłości. Ważność biografii w feminizmie można wykorzystać także 
w kontekście rozważań nad zmianami, „przejściami” widocznymi w późnej dorosłości. Te punkty 
przejścia i zmiany są inaczej interpretowane przez kobiety, a inaczej przez mężczyzn. Opowiadając 
o swoim życiu, osoby starsze mogą wskazać na istotne aspekty, pomocne dla uczenia się w późnej 
dorosłości. Dowody potwierdzające powyższe stwierdzenie, przedstawione w niniejszym artykule, 
pochodzą z badań przeprowadzonych na małej próbie badawczej kobiet, lesbijek. W artykule przed-
stawiono wnioski dotyczące praktyki edukacyjnej i wspierania kobiet w obliczu nowych oczekiwań 
wobec uczenia się w późnej dorosłości, pracy, zarobkowania oraz w kontekście wielokulturowego 
i starzejącego się społeczeństwa.
słowa kluczowe: całożyciowe uczenie się, kobiety/lesbijki, starzenie się, różnorodność, uczenie się 

społeczności, historia życia.
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AGEING AND INTERCULTURAL DIMENSIONS OF CARE:  
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Longevity and home care 

The phenomenon of ageing has been evolving during the last decades and the number 
of elderly people, their life expectancy and longevity have significantly increased. The 
demographic projections of the World Population Ageing Report state that: 

[…] between 2015 and 2030, the number of people in the world aged 60 years or over is pro-
jected to grow by 56 per cent, from 901 million to 1.4 billion, and by 2050, the global population 
of older persons is projected to more than double its size in 2015, reaching nearly 2.1 billion. 
Globally, the number of people aged 80 years or over, the “oldest-old” persons, is growing even 
faster than the number of older persons overall. Projections indicate that in 2050 the oldest-
old will number 434 million, having more than tripled in number since 2015, when there were 
125 million people over age 80 (Department of Economic and Social Affairs 2015, p. 2). 

This means that the demand for Long Term Care will increase, as this longevity 
brings new opportunities, needs and fragility. The Health Care Service is one of the 
fastest growing sectors also because the heterogeneous health conditions of this new 
ageing depend on the evolution of the age structure in combination with disability 
rates and levels of autonomy. 

Regarding the Italian case, these variables generate new living conditions and are 
connected with different family lifestyles. In this regard, we recall that: 

[…] gender plays contrasting roles in the expected upsurge of care demand, and that it is espe-
cially important for shifting demand from informal to formal care, and hence for policy action. 
Shrinking family sizes and more dispersed living arrangements are likely to increase the demand 
for formal care in the stead of informal, family arrangements even if we disregard the tendency 
towards postponement of the retirement age (Bettio, Verashchagina 2012, p. 65). 

No doubt the family system and assistance in Italy prefers home-care, but it faces 
a daily management which is too complex to be handled only by family caregivers. The 
demand for elderly care lacks a fully satisfactory answer from formal services and also 
for this reason, the ageing and care systems are interconnected with migrations and 
with a very independent family self-organization.

* Rosita Deluigi, Assistant Professor – University of Macerata, Researcher in Education, Depart-
ment of Education, Cultural Heritage and Tourism, Italy; e-mail: rosita.deluigi@unimc.it.
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The issue of migration for care has international dimensions and generates a real 
transformation of family structures due to a “care deficit” (Leon 2014). Care-workers 
who assist the elderly in Italy are mostly migrant women from Eastern Europe (Da Roit, 
Facchini 2010; Vietti 2012). They leave their families, even for long periods, and take 
up the challenge of elderly care, ensuring a permanent presence at the care recipient’s 
home (Ehrenreich, Hochschild 2002).

This kind of care produces new family balances as well as new organizations of 
long-term care that too often become a form of private and individualized assistance 
with only minimal State support (Degiuli 2016). Care-workers, known in Italy as “ba-
danti”, represent the most common response to the need for home care, developing 
customised solutions based on specific elderly needs and family requests. Although 
they play a major role in home care support and guarantee well-being, they remain 
informal professionals with little social recognition and training. 

In the necessary home care coexistence (between carer and care recipient), inter-
actions between values, cultures, knowledge and skills are realized, sometimes, not 
without difficulty. The scenario consists of a group of people who bring with them 
fragility and difficulty (Deluigi 2014a) and the approach of intercultural pedagogy can 
reinforce the creation of a will and a capacity to interact in a context of exchange, not 
only because it is necessary or mandatory, but above all, because it can help to improve 
the quality of life of all those involved in the processes of care and assistance.

Care context and shared learning 

From the perspective of social planning, in order not to generate exclusion, inequalities 
and privatization processes (Lyon 2006; Skornia 2014), it is useful to develop a com-
munity learning framework that involves the elderly and their families, the local context 
(services and associations) and the care-workers in a transnational dimension. 

The success of a participatory approach is strictly interconnected with forms of 
citizenship and of community dynamics which allow us to identify and suggest guide-
lines and strategies to achieve a greater degree of well-being for everyone and to reduce 
inequalities and levels of conflict (Sen 1996).

Pedagogical reflection can promote processes of grassroots democracy in which 
people are increasingly closer, more supportive, and active thanks to a genuine inter-
dependence. This statement, in relation to home care contexts, calls into question all 
the subjects of care and requires from them the ability to question themselves and to 
generate new systems of support and solidarity. The bonds of shared responsibility 
develop inside real situations; therefore, they are always flexible and dynamic and can 
become the glue of a strong social interdependence. 



247Ageing and intercultural dimensions of care: community learning and inclusive society

The desire and the capability to co-build democratic processes require different 
ways of working, based on the development of the community as a source of social 
innovation. In this perspective, each person is a potential resource, a subject to take 
care of and, at the same time, a member of the community involved in a lengthy and 
deep learning process. 

The participatory learning approach aims to create community bonds and social 
cohesion and to support intergenerational and intercultural citizenship (Cadei et al. 
eds 2016; Deluigi et al. eds 2015; Newman, Tonkens 2011). Learning together allows 
common horizons of reflection and action to be found and, in the case of home care, 
the elderly, families, carers and services can learn together which good practices work 
in order to highlight key steps and describe new models of intervention.

Thanks to the implementation of projects and experiences in the social and edu-
cational fields (especially the participation at Carer + EU project and the scientific 
supervision of two previous Italian projects focused on intergenerational dialogue and 
healthy ageing) and the analysis of national and European literature, we have identified 
several effective and cross-cutting social work strategies synthesized below:

1. Building networks in local contexts and promoting empowerment. Social and 
educational networking is activated by enhancing motivation for commitment to issues 
of “public interest”, sharing skills learned within the context, in a continuum which 
gives value to the experience in progress and makes change more visible; connecting 
innovative interventions with the existing ones; creating significant interconnections 
between the different subjects and levels (formal, non-formal, informal; individual-
collective) that interact, and their perceptions of the needs and possibilities of integrated 
social action. The networking is based on relationships (starting from those already 
existing in the context) and has as its goal the promotion of a “we community” and 
the building of a “participating society”; this method focuses on the role of the people, 
the bearers of knowledge and skills that can support collective actions designed to 
manage critical issues and community needs from the perspective of “we care”. Social 
values of reference are: cooperation, solidarity, mutual help, individual and collective 
responsibility and mobilization around a common project. (Deluigi 2015 p. 37).

2. Promoting socio-educative animation. The second approach that can stimulate 
participation and active citizenship is socio-educative animation, a method with in-
tentionality and planning, aimed at the discovery and exploitation of every person 
and of his/her potential. Through the construction of interactions between the parties 
within the context of reference, this method aims to give citizens the opportunity to 
be more aware, the ability to be able to plan their lives and the power to become co-
responsible. Socio-educative animation can trigger a virtuous circle of democracy that 
becomes accepted practice by men and women who responsibly participate in building 



248 rosita Deluigi

a sustainable society balanced between the autonomy and freedom of individuals and 
the belonging to communities (Deluigi 2015, p. 41).

3. Logics of participatory planning. The model of participatory planning is a collec-
tive social process which envisages the involvement of several partners in the territory, 
including the citizens, who share in the development of targets that are to be realized. 
Participatory planning is a cultural paradigm oriented towards the development of 
a local welfare in which active citizenship [think] the best strategies to be implemented 
to meet the needs of the population. This methodology facilitates the start-up and de-
velopment of processes of social activation and reconstructs a social contract (based 
on trust and shared responsibility) between citizens and institutions. Co-planning is 
an approach to community work that makes the design itself more vivid, valuing the 
diversity between [professional with] skills, [people without technical competences] 
and the real problems of the local context (Deluigi 2015, p. 44).

These strategies can support cohesion also in a multicultural context but we need 
more competencies to develop an authentic intercultural scenario. 

In the interaction between the elderly, families and migrant care-workers, the in-
tercultural dialogue is an opportunity to improve understanding of each other and to 
develop new personal and community horizons.

Intercultural dialogue between the care-worker and the care-recipient is not a private 
matter, but concerns the social fabric and the possibility of implementing inclusive 
strategies for the citizen’s well-being. 

Only by living in a space and creating relational moments and movements, can we create 
social networks that are consolidated over time, without fossilizing, and that are able to restore 
plasticity (to accept and cope with the changes), a tight seal (critical issues and emerging fragil-
ity) and grip (with a view to greater social cohesion) to complex local-global situations (Deluigi 
2015, p. 144).

The dialogue between differences stimulates social innovation and interconnec-
tions between subjects and families and encourages the promotion of equity, social 
justice, understanding and cooperation (Carvalho Da Silva 2008). This perspective 
can feed a different kind of social fabric with particular attention to the relationship 
and network; it means changing perspective: from an individual-isolated-private one 
to a communitarian-interdependent-public one. A pedagogical approach and social 
policies aimed at promoting reciprocity and subsidiarity can contextualize and inter-
connect different instances, knowledge, skills and lifestyles. 

Starting and maintaining a dialogue between the parties within the care system can 
generate a polyphony of practice and identify innovative spaces of personal and social 
planning. The levers of inclusion must be related to the peculiarities of the context in 
which they develop, especially if they draw strength from the push from the bottom 
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upwards and if the aim is to regenerate the knowledge and learning that occur in the 
caring experience.

In this regard, we must consider that the practices of care and the relationship 
between caregiver, care-worker and care recipient are situated in a specific territory in 
which it is possible to encourage learning in the community and learning how to build 
the community (of care). This process takes place in an intercultural environment (as 
in the specific Italian case), but also between generations.

To break down the static boundaries of stereotyped categories (elderly, migrant, 
gender…) it is necessary to practice intergenerational dialogue allowing people to 
express themselves and to interact in everyday life, enhancing new forms of cohesion 
and reciprocity (Baschiera et al. 2014). In inter-generational dialogue it is important to 
find a common ground, and to assume creative and divergent strategies to find solutions 
for each and for all. This “relational posture” urges the reconstruction of the social-
we (intended as a sense of community and as horizontal interactions of subsidiarity) 
through networks of relationships, to develop community logics and give direction to 
the growth of social capital as a resource embedded in the networks themselves (Lin, 
Cook, Burt 2001).

Constant and active dialogue with ageing ‘in progress’ is a strategy to support participatory 
dynamics [which] gives renewed strength to personal and community projects to ensure that 
inhabiting public spaces becomes a reason to support the daily pursuit of intergenerational 
dialogue. Taking care of the community to which everyone belongs, where the ferment of 
participatory democracy was created, as a transformative act that relates to the individual and 
the context, is thus translated into concrete acts and attention directed to another citizen… 
(Deluigi 2014b, p. 11). 

In this way, it is easier to develop sustainable interaction and implement relational 
strategies that promote a situated welfare with innovative sustainable replicable projects. 

Learning together in an intercultural and intergenerational dimension affects iden-
tity, making this more flexible and able to relate to personal changes – new ways of 
experiencing time and space, new physical limitations, etc. – and social changes – new 
relationships, new ties dictated by the need for care and assistance, etc. If the learning 
process is permeated by reflexivity and socio-educational design, it becomes a way 
to regenerate people’s skills and abilities to act in different social contexts, to contrast 
isolation and to support participatory processes and social inclusion.

Care ties and transnational dynamics 

Attention in home-care is projected mainly on older people’s needs, but we have to con-
sider also the various consequences generated by the global chain of care (Ehrenreich, 
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Hochschild 2002; Hochschild 2000). This phenomenon consists of various complexities: 
the increasingly interdependent contexts from the economic perspective, the migration 
flows related to improving the quality of life of the elderly, the correlation between the 
ageing processes and promoting a culture of home care with the focus on migration, 
household management and care work for women. 

The global chain of care involves husbands, children, parents, relatives, neighbours 
and friends in the complex dynamics that undermines the fragile balance of families 
(Vietti 2012). We have already said above that in Italy care-workers are mainly foreign 
women and we add that many of these are mothers who, through migration, give rise 
to transnational families looking for new forms, spaces and times to maintain bonds 
with their relatives. The members of transnational families “live some or most of the 
time separated from each other, yet hold together and create something that can be 
seen as a feeling of collective welfare and unity, namely ‘familyhood’, even across na-
tional borders” (Bryceson, Vuorela 2002, p. 18). The flexible structures of transnational 
families and the new geometries and asymmetries of the family give rise to several 
questions regarding the projects of the individual and of the family members (espe-
cially for children). 

The official care system usually ignores the migrants’ itineraries that guarantee 
a better quality of life for elderly people but the transnational families are likely to be 
invisible (Coface 2012) and to suffer social inequality. If we want to promote an inter-
cultural approach and lifelong learning for all the ‘actors’ of the care system, we must 
also consider the life stories and ‘seemingly’ invisible ties of migrant women in their 
social and professional roles. In this perspective, we should intertwine the processes of 
transnational care, between the local-global context, across generations, over the life 
course, in intergenerational and intercultural perspectives and between genders.

The different family care circuits are interdependent and characterized by reciproc-
ity. In particular, transnational families are involved in a migration path consisting of 
hope, expectation, professionalism built in the field and perspectives of nursing and 
well-being. At the same time, care-workers face conflict and misunderstanding, differ-
ent contests and relations of unequal power (Baldassar, Merla 2014). 

If we focus on the quality of the care practice and on the well-being of each care-
agent, it is important to consider the paradigm of the care circulation. It focuses at-
tention “on the practices and processes of the asymmetrically reciprocal exchanges 
of transnational caregiving, offers a productive way to trace and retrace the links 
and connections between members across distance and time, which constitute the 
workings of ‘global households’” (Ibi, p. 9). In addition, we must also consider that in 
Italy the role of care-worker is poorly and informally recognized as a (g)local agent of 
inclusion and as a strategic social and care network hub. “This ‘submerged condition’ 
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creates a sort of homemade welfare system and we are still far from the development 
and implementation of a Transnational Welfare that considers the interdependence 
between social systems involved in the migration process, the common problems and 
opportunities and the possibility of co-managing social processes related to migration” 
(Deluigi 2016, in press). 

We need renewed policies and welfare practices supporting effective processes 
of dialogue, exchange and inclusion on several levels (Piperno, Tognetti Bordogna 
2012). 

Reconstruction of the reorganization of domestic care of the elderly from the bottom upwards, 
based on the care regime approach or on other structural arrangements, must be integrated in 
a crucial respect: participation by those directly concerned in the de-structuration of the formal 
regulatory order and the formation of new practices and rules. In other words, it is necessary to 
give salience to the action of the persons directly involved. These are not passive victims, forced 
to move by shortcomings of welfare systems and by the needs of their families; on the contrary, 
they are actors able to take the initiative, albeit within a system of constraints and inequalities 
(Ambrosini 2013, p. 10).

Taking into consideration all the elements of complexity described so far, we must 
promote social policies which depart from participatory planning and which are able 
to listen to, and give voices to the practices, the experiences and the care context. That 
is why it is important to start from the “micro”, the specificity of the heterogeneous 
contexts and the numerous solutions built by families and services, in order to track 
sustainable and creative homecare guidelines. It is imperative to also listen to carers, 
to indicate paths that increase their professionalism and open up prospects of more 
formalized and recognized interventions.

The intercultural approach: interdependencies and connections

Intercultural education (Catarci, Fiorucci 2015; Grant, Portera 2011) can re-establish 
the circle of care from the relational perspective. It considers the migrant stories, their 
transits and experiences in synergy with the transits and experiences of the ageing and 
it traces processes of learning, the importance of welfare facilities and intervention for 
a truly equitable community (Jelenc Krašovec, Štefanc 2015; Saraceno 2008).

A possible setting is the notion of relational welfare (Donati 2012) based on social 
responsibility; it is a more inclusive model of welfare because it promotes assumptions 
of sharing and cooperation (between public services, agencies, citizenship and beyond) 
as a way to build community. Work in this direction requires a change in the structures 
of social policies and it is fundamental to take decisive action against the “privatiza-
tion of responsibility” (Rodger 2004, p. 13), to move towards a path of mutual care 
through effective and lasting actions. To hypothesize formalized interactions between 
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the public and private sectors is crucial in order to generate a spiral of connections 
between individuals and the community. This can be done by leveraging the opportu-
nity to pursue paths of active citizenship through the social worker and social planner, 
who can facilitate participation, learning and active engagement in communities in 
a perspective of reflective and effective practice (Packham 2008). Such a social approach 
requires experiencing models of inclusion and rethinking issues that have a collective 
impact (Kania, Kramer 2011). Relational welfare needs a territory and, similarly, the 
context requires intervention perspectives. Activation can be reciprocal, if the channels 
of communication are open.

Intercultural education could be a stimulator of best practices in local home-care 
as a way of reflection and action. This approach has to develop a framework: 

[…] to support professional and personal ties in order to promote and share co-responsibility 
between families and communities. We need an effective transnational welfare based on a bi-
lateral axis of reflection and action, with socio-political-economic alliances, in which the target 
is not the individual but the family with its networking (Deluigi 2016). 

The transition from a ‘welfarism’ culture of care to an eco-systemic home-care, ac-
cepts the challenge of an open learning society, attentive to migration stories which are 
attentive to identity, intergenerational alliances and bearers of cultures. In this perspec-
tive, living together in inclusive societies is a challenge and a goal (United Nations 2016) 
and intercultural dialogue can support active citizenship and community learning.

Life-wide education can contribute to subjective well-being by engaging people and 
fostering active citizenship because these processes draw upon democratic participa-
tion, human capital and social capital (Zepke 2013a). The lifelong approach can open 
the mind towards the scope of becoming global citizens, who, if they are more aware, 
can contribute to social well-being in the spirit of social justice (Zepke 2013b).

Pedagogy can design opportunities for co-partnership. Involvement in delivering 
services which are able to create alliances between institutions and communities, can 
resize delegation and “welfarism” processes and promote a culture of participation 
that can respond more effectively to needs situations. This change of perspective – of 
welfare and community – demands concertation times that often do not coincide with 
visible and tangible calls for solutions; above all it requires the courage and ability to 
experience innovation (Deluigi 2014a). 

The rationale for connecting up relationship and subsidiarity, could be the kind of 
generative welfare that shifts the focus from an exclusively economic vision to a value-
oriented perspective along three axes: Solidarity, Responsibility and Equality. The 
essential step (also at the organizational level and that of fund management) is placed 
next to the characters of Collect and Redistribute (typical of all models of welfare) 
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through a triple “R” more connected to people: Rebuild, Return and Render Responsible 
(Empower) (Fondazione Emanuela Zancan 2012; 2014). This vision is based on a con-
tinuous reciprocity between social rights and duties, by initiating a process of reflection 
that can be accomplished only through collective and community dynamics.

The numerous interdependencies of the care contexts require reflections and strate-
gies that support a new involvement and participation in the formulation of shared 
well-being. The field of intervention is both local and global; for this reason, it is impor-
tant to develop actions that can convey social resources and expertise in the territory, 
towards building an eco-systemic vision, able to understand and deal with the risks of 
exclusion and inequality.

Currently, migrant care-workers in Italy are a sort of ‘replacement strategy’ for 
a frail form of welfare, but we must develop perspectives beyond the national borders 
which exploit a renewed and equitable idea and practice of welfare based on reciproc-
ity, exchange and interdependence. 

We are all incomplete and fragile subjects, but if we test ourselves in areas of coop-
eration, we can generate inclusive care. A care that can connect need and resources to 
cope with the complexity of ageing and long-term care through continuous learning.

Care practices, intercultural knowledge, intergenerational experiences, re-generative 
welfare and active citizenship must be able to communicate; this allows us to cultivate 
the concrete hope of charting a sustainable way of well-being and proximity ties. The 
development of social co-design is based on some methodological hypotheses (Brunod 
2007; Deluigi 2016): 1. Have a multi perspective vision, to understand the complexity 
of the situations and to generate concrete hypotheses from different contributions. 
2. Reduce the fears and sense of insecurity through trust relationships and shared inter-
est, redefining the social processes. 3. Overcome welfarism guidelines by focusing on 
relational phenomena, encourage participants to realize co-responsibility. 4. Redefine 
the ‘social contract’ between citizens and institutions, encouraging initiative and social 
innovation, thus allowing them to become co-authors of the change.

The main difficulty is to start and enable multi professional working groups and 
consolidate social networks of care. This task falls mainly to professionals who facilitate 
cooperation and can be one of the biggest obstacles at the beginning of the process, 
especially if the dialogue with the administrations and services is not open and operat-
ing. The participation of citizens is interconnected with empowerment and the impor-
tance given to social bonds (Ripamonti 2006). These trajectories direct participation 
and require the willingness and ability of citizens to become an active part of renewed 
public decision making. Their effectiveness can counteract the fragmentation, isolation 
and exclusion caused by a private and privatized welfare. Community renewal routes 
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can be promoted by policies (local authorities, administrations, services), as well as by 
the operating field (families, seniors, care-workers), provided that there is a balance of 
power and a real opportunity to work together.

In Italy there are some positive experiences that can be placed primarily for the 
self-sufficient elderly (co-housing, caregiver sharing...) but much remains to be done to 
enhance the care system for the oldest. There are still too many fragmented and localized 
practices, regulated by different local laws (carers’ desk, allowance of using ICT).

Strengthening a recognized and regulated collective practices approach, would 
promote eco-systemic home-care, made up of an alliance between the elderly, fami-
lies, and services, like a sustainable and transferable strategy. This system could also 
develop life-wide education, which requires active participants in learning processes, 
in particular in the area of learning how to set up a system of responsible care. The 
extension of human and social capital would become a lever of development for all 
subjects, as hubs in a network of well-being that becomes a provider of essential care-
practices for social regeneration.
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AGEING AND INTERCULTURAL DIMENSIONS OF CARE: COMMUNITY LEARNING  
AND INCLUSIVE SOCIETY 

summary: Migration is a constituent element of the European context and in this paper we will ana-
lyze the Italian case and the connections between the labor market of care and assistance to elderly 
people. This phenomenon has an international dimension (León 2014) because it intercepts the routes 
of migrant women from Eastern Europe and triggers the creation of new family structures (Degiuli 
2016; Lyon 2006). From a perspective based on finding ways to avoid generating exclusion and priva-
tization processes by socio-economic context (Skornia 2014), we will analyze in-depth a community 
learning process that affects the elderly and their families, the care-workers and the transnational 
dimension, the local contexts and socio-health services. The participatory learning approach aims 
to create community bonds and social cohesion and to support intergenerational and intercultural 
citizenship (Deluigi et al. eds 2015; Newman, Tonkens 2011).

Beyond the stereotypical images of migrants, often associated with threat and danger, we will 
highlight the various aspects of a cooperative coexistence, considering living together in inclusive 
societies as a challenge and a goal (United Nations 2016). Multicultural environments can choose 
intercultural dialogue as “an engine” of active citizenship and community learning (Packham 2008; 
Zepke 2013a). Education could be a stimulator of recognition and promotion of best practices in 
local home-care as a way of reflection and action. The transition from a “welfarism” culture of care 
to an eco-systemic home-care culture accepts the challenge of an open learning society, attentive to 
stories of migration between identity, intergenerational alliances and bearers of cultures.
keywords: ageing, Community learning, care-workers, migrant Women, intercultural education. 

STARZENIE SIĘ I MIĘDZYKULTUROWE ASPEKTY OPIEKI: UCZąCE SIĘ SPOŁECZNOŚCI  
I SPOŁECZEŃSTWO WŁąCZAJąCE

streszczenie: W obecnym czasie migracja jest jednym z istotnych zjawisk w europejskim kontekście. 
W niniejszym artykule ukazany jest związek pomiędzy rynkiem pracy a osobami starszymi. Migra-
cja ma wymiar międzynarodowy (León 2014), zatrzymuje migrantów (głównie kobiety) z Europy 
Wschodniej i przyczynia się do tworzenia nowych struktur rodzinnych (Degiuli 2016; Lyon 2006). 
W artykule analizowany jest proces uczenia się społeczności, który dotyczy także osób starszych, 
ich rodzin, pracowników opieki, pracowników usług socjalno -zdrowotnych, zarówno w wymiarze 
lokalnym, jak i transnarodowym. Do analizy wykorzystana jest perspektywa włączania, polegająca 
na unikaniu procesów wykluczenia i prywatyzacji (Skornia 2014). Uczenie się ma na celu tworzenie 
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więzi społecznych i wzmocnienie spójności już istniejących oraz wspieranie międzypokoleniowego 
i międzykulturowego obywatelstwa (Deluigi et al. eds 2015; Newman, Tonkens 2011).

Poza stereotypowymi obrazami imigrantów, często związanymi z lękiem i poczuciem zagrożenia, 
warto zwrócić uwagę na pozostałe aspekty migracji, takie jak kooperatywne współistnienie, gdzie 
wspólne życie w społeczeństwie sprzyja integracji, ujmowanej zarówno jako wyzwanie, jak i cel 
(United Nations 2016). W środowiskach wielokulturowych dialog międzykulturowy możne mieć 
zastosowanie jako „motor” dla aktywnego obywatelstwa i uczenia się społeczności (Packham 2008, 
Zepke 2013). Edukacja może być stymulatorem uznania i promowania najlepszych praktyk w lokal-
nej opiece domowej oraz może stanowić podstawę do refleksji i działania. Zmiana kultury państwa 
opiekuńczego na kulturę państwa typu opieka eko-systemowa może spowodować większą uważność 
na historie migrantów jako sojuszników międzypokoleniowych i nosicieli kultur. 
słowa kluczowe: starzenie się, uczące się społeczności, opiekunowie, migrantki, edukacja wielo-

kulturowa. 
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TEATR CODZIENNOŚCI  
W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH

Doświadczanie codzienności jest pierwszym, a zarazem podstawowym źródłem wie-
dzy człowieka o świecie i o nim samym. Charakter i sposób wytwarzania tej wiedzy 
sprawia, że właśnie nią ludzie posługują się najczęściej. To codzienność nadaje kształt 
życiu i najsilniej oddziałuje na człowieka, gdyż z niego wypływa i w jego umyśle ma 
swoje źródło. Wiedza i doświadczenie wytwarzane w toku codzienności stają się swoistą 
„instrukcją obsługi życia codziennego”, ponieważ nie tylko ten świat opisują, ale z uwagi 
na rozwiniętą warstwę emocjonalną i wolicjonalną mówią, jak należy się po tym świecie 
„poruszać” i jak działać w konkretnych sytuacjach (Niżniowska 2003, s. 83-90). Jednak 
pomimo istotnego miejsca codzienności w doświadczeniu człowieka, jej znaczenie 
bywa niejednokrotnie negowane. I chociaż fenomenologia i hermeneutyka zrobiły 
wiele, aby podnieść rangę doświadczenia codziennego człowieka i uprawomocnić 
je jako wartościowy sposób poznawania świata, a andragogika zaczęła przypisywać 
codzienności szczególne znaczenie w procesie uczenia się (Malewski 2010), kategoria 
ta wciąż rzadko staje się przedmiotem głębszych rozważań. 

Niedocenianie i unieważnianie doświadczania codzienności jako istotnej wartości 
i pierwotnego sposobu odkrywania otaczającego świata na korzyść innych metod 
poznania stanowi wyzwanie dla pedagogów i animatorów kultury, którzy podejmują 
się poszukiwania sposobów odwrócenia tej sytuacji i oddania jej należytego miejsca 
w życiu człowieka. Takich prób dokonuje teatr codzienności, który będąc jednym 
z nurtów profesjonalnego teatru współczesnego, staje się również (mniej lub bardziej 
świadomie) źródłem działań animacyjnych wobec swoich uczestników. 

Choć nurt teatru codzienności jest znany szerokim kręgom osób zainteresowanych 
współczesnym teatrem europejskim, a działania jego twórców są analizowane przez 
badaczy teatru, w literaturze pedagogicznej nie doczekał się dotąd żadnych opracowań. 
W niniejszym artykule opisane zostaną główne jego założenia, analiza z perspektywy 
animacji kultury w ujęciu antropologicznym oraz możliwości aplikowania stosowa-
nych przez niego metod do pracy animacyjnej. Moją wiedzę na ten temat oparłam na 
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wieloletnich badaniach własnych, których uwieńczeniem była dysertacja doktorska, 
a także na praktycznych doświadczeniach animacyjnych w pracy metodą teatru co-
dzienności.

Teatr codzienności w perspektywie animacji kultury  
w ujęciu antropologicznym 

Teatr codzienności to stosunkowo nowe podejście w teatrze profesjonalnym, w którym 
artyści za pierwowzory postaci swoich przedstawień obierają zwyczajnych ludzi i na 
podstawie rozmów z nimi tworzą spektakle oparte na autentycznych doświadczeniach 
z ich codziennego życia. Tym samym osoby te stają się bohaterami teatralnych widowisk. 
Ich zwyczajne historie z codziennego życia nie tylko mogą być dzięki temu słyszalne 
dla szerszej publiczności – co jest formą oddania im głosu w społecznym dyskursie, ale 
są również przyczynkiem do autorefleksji prototypów scenicznych bohaterów, którzy 
zaczynają rozumieć, jak wartościowe i godne uwagi jest ich codzienne życie.

Teatr codzienności tematyzuje kategorię codzienności, uznając ją za ważny element 
swoich przedstawień. Artyści związani z tym nurtem traktują codzienność jako głów-
ne źródło inspiracji dla swoich przedstawień. Przekonują, że właśnie ona – dostępna 
nam wszystkim jako pierwsze doświadczenie świata i nas samych – może być czymś 
interesującym. Teatr ten, zwracając uwagę na człowieka i wartość jego codziennego 
życia, pokazuje, że z pozoru nieciekawa powszedniość i zwyczajność zasługuje na 
zainteresowanie. Jeden z reżyserów tego nurtu, Alvis Hermanis, mówi: 

Historia każdego zwykłego człowieka zasługuje na uwagę. Jest większym powodem do 
wystawiania na scenie niż wszystkie sztuki Szekspira razem wzięte. Każdy z nas może stać się 
głównym bohaterem teatralnego wieczoru. Każdy bowiem ma w sobie potencjał stworzenia 
dramatu wokół jego osoby (Kluzowicz 2007, s. 14). 

Słabość i alienacja, poczucie niedowartościowania i braku ważności życia, jakie 
niesie ze sobą codzienność, są w teatrze codzienności przekuwane w sztukę, dzięki 
której to, co wydawało się nieistotne, staje się wartością. 

Ujmując sposoby pracy reżyserów teatru codzienności w dużym uproszczeniu (które 
konieczne jest na potrzeby niniejszego artykułu), można by rozróżnić dwa główne ich 
rodzaje. Pierwszy posługuje się metodą teatralnego reportażu, nazywaną przez badaczy 
teatru metodą Verbatim. Metoda Verbatim (z ang. dosłownie, słowo w słowo) wywodzi 
się z tradycji dramaturgii brytyjskiej końca XX w. Materiału wyjściowego dostarczają jej 
dziennikarskie wywiady i badania socjologiczne, opracowane następnie w taki sposób, 
że aktorzy nie tyle wcielają się w postacie i przedstawiają na scenie sytuacje z ich życia, 
ile wręcz przemawiają ich autentycznymi głosami, używając charakterystycznej dla 
prototypów swoich bohaterów artykulacji, doboru słownictwa i frazeologii, aby wiernie 



263teatr codzienności w kontekście działań animacyjnych

odtworzyć ich historię (Sugiera 2005, s. 60-71). Choć metody Verbatim używa się w te-
atrze głównie do poruszania istotnych zagadnień społecznych lub politycznych, mówiąc 
o ogólnych problemach poprzez zapośredniczanie ich indywidualnymi, intymnymi 
historiami zwyczajnych ludzi, których dana kwestia bezpośrednio dotyka, sprawdza 
się ona również w przypadku teatru codzienności, oddając w sposób bezpośredni głos 
zwyczajnym ludziom, których codzienne historie opowiadane są na teatralnej scenie. 
Przykładem takich działań jest twórczość artystyczna łotewskiego reżysera Alvisa 
Hermanisa. Pracujący pod jego kierunkiem aktorzy, kreując postaci oparte na życiu 
i doświadczeniu autentycznych osób, wykorzystują właśnie metodę Verbatim. Reżyser 
podkreśla jednak, że sposób jej użycia w tworzonych przez niego spektaklach jest zgoła 
inny niż w przypadku pozostałych współczesnych twórców teatralnych – podczas gdy 
artyści niezwiązani z teatrem codzienności wykorzystują historie bohaterów wziętych 
z rzeczywistości, aby mówić o istotnych społecznie sprawach, twórczość Hermanisa 
skupiona jest nie tyle na społecznym kontekście, ile na portretach rzeczywistych po-
staci, na ich prywatności i intymności. Reżyser oddaje w ten sposób niejako hołd 
codzienności, pokazując widzom, jak ciekawe i wartościowe może być ich potoczne 
życie. Jeżeli chodzi o kontekst pedagogiczny działalności artystycznej Alvisa Hermanisa, 
wydaje się, że zależy mu głównie na nawiązaniu partnerskiego dialogu z publicznością. 
Codzienne życie może być materią, która posłuży do głębszego dyskursu pomiędzy 
współczesnymi twórcami teatralnymi a widownią. W przypadku animacji kultury ma 
natomiast Hermanis duży wkład w przekształcenie teatru w rodzaj narzędzia współpra-
cy pomiędzy aktorami a uczestnikami procesu przygotowania przedstawienia, którzy 
poprzez opowieści o swoim życiu wypełniają treścią formę sceniczną, przygotowaną 
przez aktorów i reżysera. Dzięki temu stają się pełnoprawnymi współtwórcami teatral-
nego widowiska, uwrażliwiając się przy tym na doniosłość doświadczenia codziennego 
i zdobywając tym samym pewność, że ich codzienna egzystencja jest warta uwagi nie 
tylko ich samych, ale również publiczności oglądającej przedstawienie teatralne.

Druga metoda wykorzystywana w tworzeniu spektakli teatru codzienności opiera 
się na zaangażowaniu w proces twórczy tak zwanych ekspertów od codzienności. 
„Eksperci od codzienności” to termin ukuty przez niemiecki kolektyw reżyserski Rimini 
Protokoll, do którego należy trójka artystów – Stefan Kaegi, Hergald Haug i Daniel 
Wetzel. Spektaklom, w których występują eksperci od codzienności, daleko do formuły 
teatru amatorskiego. Nie należy bowiem traktować ich jako amatorów, ale właśnie jako 
„ekspertów” – od określonych doświadczeń, umiejętności oraz typów wiedzy. Twórcy 
Rimini Protokoll podkreślają, że osób występujących w ich teatrze nie należy oceniać 
wedle tego, czego nie potrafią – czyli aktorstwa, ale poprzez to, w czym są specjalistami 
i dlaczego zostali na scenę zaproszeni. I nie chodzi o niesamowite zdarzenia, które im 
się przytrafiły – wspaniałe historie potrafią opowiadać nawet ci, którym nie przydarzyło 



264 Julia kluzowicz

się nic wyjątkowego. Liczą się raczej konkretne doświadczenia, społeczne funkcje oraz 
postawa wobec samego siebie. W centrum uwagi tak konstruowanego teatru codzien-
ności znajduje się nie skandal, ale zwyczajność. Chodzi o dopuszczenie do głosu tych, 
którzy zazwyczaj nie mają okazji, żeby o sobie opowiadać (Malzacher 2012, s. 12-39). 
To, co charakteryzuje taki rodzaj pracy artystycznej, to fakt, że występujący na sce-
nie „eksperci” pozostają podmiotami opowiadanych przez siebie historii. Nie stają 
się marionetkami w rękach reżysera, ale świadomie współuczestniczą w kreowaniu 
teatralnego dzieła. Teatr pozwala im zająć określoną pozycję wobec swojej biografii. 
Świadome podejście do własnego życiorysu jest wzmagane i uwypuklane w procesie 
prób do spektaklu, kiedy „eksperci” współdecydują o tym, co chcieliby powiedzieć 
widzom, w jaki sposób to zrobić i jaki obraz samych siebie im przedstawić. Obecność 
na scenie ludzi świadomych siebie i historii, jakie przedstawiają, jest wynikiem nie 
tylko kolektywnych przygotowań do premiery, ale również ponoszenia wspólnej od-
powiedzialności za efekt (Dreysse 2012, s. 70-89). 

Współtworzenie spektaklu wraz z jego uczestnikami, którzy dostarczają tematów 
narracji, bądź sami występują na scenie, jest zgodne z założeniem, że każdy człowiek 
to istota twórcza (Dewey 1975). W wypadku teatru codzienności zadaniem artysty-
-reżysera jest dostarczenie pewnych ogólnych ram i narzędzi teatralnej kreacji, które 
następnie wypełniane są treścią codziennych historii uczestników. Rolę reżysera teatru 
codzienności można by przyrównać do działań animatora kultury, który swoją postawą 
zachęca do podzielenia się z innymi własnymi historiami z codziennego życia. Jego 
zadaniem jest stworzenie takich warunków, w których uczestnicy nabędą przekonania, 
że ich codzienność jest na tyle ciekawa i wartościowa, że godna będzie opowiedzenia 
na teatralnej scenie. 

Teatr codzienności jest zaprzeczeniem modelu animacji, w którym dominuje kre-
acja własna animatora, „wiedzącego lepiej”, co jest potrzebne beneficjentom procesu 
animacyjnego, i próbującego wcisnąć ich w gorset działań, które uznaje za stosowne 
dla ich dalszego rozwoju. Nie jest to również model oparty na upowszechnianiu kul-
tury „wysokiej”, gdzie jednostki animowane muszą nabyć określone kompetencje, aby 
móc uczestniczyć we wspólnym odbiorze dóbr kultury, które pomimo zdobytej przez 
nie wiedzy i umiejętności i tak zawierają dla nich element obcości. Jeżeli już możemy 
mówić o upowszechnianiu, to jest ono w teatrze codzienności potraktowane niejako 
na odwrót, niż jest to zazwyczaj przyjęte. Teatr codzienności zamiast krzewić kulturę 
„wysoką” i wyrabiać w publiczności kompetencje do jej odbioru, upowszechnia żywą 
kulturę dnia codziennego, z jej potocznością i zwyczajnością, kolokwialnym językiem 
i drobnymi sprawami, które nie tylko umykają uwadze, ale też często świadomie są 
omijane i uznawane za mało istotne. Teatr codzienności uwrażliwia – lecz nie na 



265teatr codzienności w kontekście działań animacyjnych

walory estetyczne wysokiej sztuki, ale na drugiego człowieka, jego biografię i jego 
codzienność.

Rozważania na temat teatru codzienności osadzić można w teorii animacji kultury 
w nurcie antropologicznym. W takim rozumieniu skupia ona swoje działania głów-
nie na stwarzaniu warunków, które pozwalają na realizację potrzeb jednostek i grup 
w ramach samodzielnie wypracowanej przez nie kultury. Podstawowym odniesieniem 
dla tak rozumianej animacji kultury jest całość kulturowej potencjalności człowieka, 
którą mobilizuje się do aktywności i twórczości, poprzez pobudzanie wrażliwości 
poznawczej, aksjologicznej i etycznej (Godlewski 2001). Podejście antropologiczne 
w animacji zasadza się na całościowym widzeniu animowanej jednostki w uniwer-
sum jej codziennych, ludzkich spraw, poprzez przyjęcie postawy charakteryzującej się 
orientacją partycypacyjną, nastawioną na partnerskie, podmiotowe relacje.

Zarówno w tak rozumianej animacji, jak w pracy reżysera teatru codzienności 
niezbędne jest podejście antropologiczne, związane przede wszystkim z antropologią 
codzienności, która w szczególności uwrażliwia badaczy na niezwykłość codzienności. 
Gra z codziennością, jaką uprawia opisywany przeze mnie teatr, polega na jej unieco-
dziennianiu. Antropologowie wciąż powtarzają, że gest w stosunku do zwyczajnej, wła-
snej codzienności, który wykonali w latach 70. ubiegłego stulecia, jest próbą zobaczenia 
tego, co znajduje się dookoła jako czegoś obcego – stworzeniem wokół codzienności 
swego rodzaju osobliwości (Sulima 2000). Proces wywołania tego stanu jest strategią 
antyrealistyczną, którą również wykorzystują artyści teatru codzienności – chcą, abyśmy 
zdziwili się tym, co składa się na naszą codzienność. Widz ma dostrzec, jak bardzo 
niezwykłe i osobliwe jest to, co rozgrywa się na teatralnej scenie, a potem zastanowić 
się, czy przypadkiem nie zna tego z własnej codzienności. Celem takiego teatru (choć 
nie zawsze do końca artykułowanym przez jego twórców) jest swego rodzaju pedago-
giczne podejście do widzów, polegające na prowokowaniu ich, aby wreszcie zobaczyli, 
że to, co jest dla nich zwykłe – a więc w domyśle może nieciekawe i oczywiste – wcale 
nie jest takie proste, oczywiste, naturalne i nieinteresujące, jak się im wydaje. 

Odczuciami codzienności i niecodzienności we współczesnym świecie kieruje już 
nie kalendarz, ale osobiste wybory i oceny podmiotów, które uznają doświadczane 
fragmenty rzeczywistości za godne wyróżnienia lub nieistotne. Wiedziony podob-
nym przekonaniem, teatr codzienności wychwytuje to, co zazwyczaj umyka naszej 
uwadze w potocznej egzystencji, i poprzez tematyzowanie zwyczajnych elementów 
codzienności na scenie sprawia, że stają się one czymś niezwykłym, a przez to okazują 
się warte uwagi. Podczas gdy animacja kultury w ujęciu antropologicznym postuluje 
pracę z człowiekiem w całokształcie otaczających go spraw, nie mówiąc jednak, jak 
to robić, teatr codzienności znalazł swój własny, oryginalny sposób, który wyraża się 
w czynieniu codzienności tematem spektakli.
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Twórcy teatru codzienności, tak jak animatorzy kultury w ujęciu antropologicznym, 
w pierwszej kolejności przyjmują rolę badaczy antropologicznych, eksplorujących co-
dzienne doświadczenia Innego, odrzucając swoje wcześniejsze wyobrażenia i zastępując 
je gotowością zrozumienia zastanej rzeczywistości. Używając narzędzi antropologicz-
nych, jak wywiad pogłębiony i obserwacja uczestnicząca, próbują zdobyć zaufanie 
rozmówcy. Samo to badanie ma już wymiar animacyjny, gdyż jest aktem zwrócenia 
uwagi na drugiego człowieka i próbą pokazania mu, jak bardzo jego codzienne życie 
jest interesujące. Jednak zamiast szukać Innego w obcych kulturach, znajdują go obok 
siebie i czynią bohaterem swoich narracji. Nadają wartość cudzemu doświadczeniu 
już przez samo jego dostrzeżenie przez zainteresowanie się losem drugiego człowieka. 

Spektakle teatru codzienności – jak animacja kultury w ujęciu antropologicznym – 
postrzegają człowieka w całym uniwersum jego codziennych spraw. Historie przedsta-
wiane w teatrze codzienności, naszpikowane drobiazgami, którymi otaczają się i zajmują 
w swojej potoczności bohaterowie, są próbą nakreślenia atmosfery, w jakiej przebiega 
codzienna krzątanina protagonistów. Nie znaczy to wcale, że teatr codzienności nie 
mówi o wielkich sprawach – można by rzec, że jest wręcz odwrotnie – porusza naj-
ważniejsze kwestie egzystencji ludzkiej, jak zdrowie i choroba, śmierć, miłość, wiara, 
przyjaźń, pasja i inne, ale pokazuje je przez pryzmat drobnych szczegółów, które gubią 
się w codziennej gonitwie i walce z czasem. Uświadamia przy tym publiczności, że owe 
wielkie sprawy zbudowane są właśnie z tych codziennych drobiazgów. Zamiast szukać 
ich w wielkich narracjach mądrych uczonych, wystarczy rozejrzeć się dookoła.

Tak, jak animacja kultury w perspektywie antropologicznej, teatr codzienności 
również nie jest kreacją samego reżysera, ale podjętą przez niego próbą stworzenia 
takich warunków, aby uczestnicy mu zaufali, otworzyli się przed nim i zgodzili się 
podzielić z widzami swoją historią. Podobnie, jak w tak rozumianej animacji, również 
praktyki teatru codzienności nastawione są na pozytywną identyfikację jednostki 
z sobą samą. Materią obu rodzajów działań jest codzienność, a odbiorcą człowiek osa-
dzony w uniwersum własnych, codziennych spraw, z których ani animator, ani reżyser 
teatru codzienności nie będzie starał się go wyrwać, ale pokaże mu, w jaki sposób na 
nie spojrzeć, aby stały się cenne i wyjątkowe. Ta pozytywna identyfikacja z własnym 
sposobem życia pierwowzorów postaci i „ekspertów” dowartościowuje ich poprzez 
ukazanie im znaczenia ich własnej potoczności, pozornej zwyczajności i codziennych 
działań, które stając się kanwą scenicznej opowieści, przeobrażają się w interesujące 
widowisko, oglądane przez publiczność teatralną. Alternacja, jaka dokonuje się w oso-
bach, których biografie zostały przeniesione na scenę teatralną, przebiega na ogół od 
braku wiary w siebie i wagę własnej historii, do uzmysłowienia sobie, że to, co wydaje 
im się zwyczajne, wcale nie musi być takie dla publiczności i że codzienne zdarzenia, 
jakie się im przytrafiają, mają w sobie potencjał do stworzenia wokół nich teatralnej 
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fabuły. Proszeni przez artystów teatru codzienności o opowiedzenie o swoim życiu, 
zostają zmobilizowani do przeanalizowania swojej historii, wydestylowania z niej naj-
ważniejszych momentów i zastanowienia się, jakie znaczenie dla ich biografii mają po-
szczególne zdarzenia. Bywa, że dopiero dzięki introspekcji, jaka niezbędna jest w pracy 
nad stworzeniem scenariusza, zaczynają dostrzegać detale, z których złożona jest ich 
codzienność, i uświadamiają sobie wartość drobnych elementów, których kompozycja 
tworzy ciągłość ich egzystencji. 

Podobnie, jak zakłada animacja kultury w nurcie antropologicznym, również 
uczestnicy działań podejmowanych przez teatr codzienności w trakcie całego proce-
su przygotowań do spektaklu traktowani są przez twórców jako podmioty i partnerzy 
wytworzonej sytuacji. Orientacja partycypacyjna widoczna jest już w początkowej 
fazie tworzenia, rozpoczynającej się od zbierania materiałów, z których budowany 
jest scenariusz. Historia, jaką pragną pokazać na scenie artyści teatru codzienności, 
to nie tylko opowieść o konkretnym człowieku, ale też narracja konstruowana z jego 
perspektywy – jego własna opowieść o sobie, widziana własnymi oczami. Scenariusz 
powstaje na podstawie wypowiedzi uczestników, jest z nimi na bieżąco konsultowany 
i uwzględnia ich uwagi. Niezależnie od dalszego sposobu pracy reżyserskiej – od tego, 
czy odbywa się ona z udziałem aktorów, którzy wcielają się w pierwowzory postaci, 
czy też uwzględnia obecność na scenie „ekspertów od codzienności” – osoby, które 
użyczyły swoich biografii teatrowi codzienności, do końca mają poczucie, że są ich 
właścicielami. Że nie zostali zdradzeni i wykorzystani przez twórców – o co łatwo 
w pracy artystycznej, która na pierwszym miejscu stawia walory estetyczne swoich 
wytworów – ale że ich zdanie na temat tego, co zostanie przedstawione w spektaklu, 
liczy się tak samo, jak każdego innego współtwórcy. Wydaje się, że właśnie postawa 
partycypacyjna, zakładana przez twórców teatru codzienności, uniemożliwia etyczne 
nadużycia wobec pierwowzorów postaci. 

Teatr codzienności to również sposób na wyjście z cienia i zakomunikowanie po-
zostałym członkom społeczeństwa swojego istnienia. Poprzez możliwości, jakie oferuje 
scena teatralna, jego uczestnicy mogą wyeksponować swoją obecność, a przez to po-
kazać widzom, jakie są ich poglądy, potrzeby, oczekiwania i marzenia, jak konstruują 
otaczającą ich rzeczywistość i jak postrzegają innych ludzi. Integracja w kontrze do 
społecznej atomizacji, tworzenie więzi społecznych tam, gdzie dotąd wydawało się to 
niemożliwe – to wszystko proponuje swoim uczestnikom oraz widzom teatr codzien-
ności. Ci, którzy w jakiś sposób czują się społecznie marginalizowani, którym wydaje 
się, że na co dzień pozbawiani są podmiotowości i prawa stanowienia o sobie samych, 
a w najlepszym wypadku są po prostu niedostrzegani i zapomniani, odzyskują w teatrze 
codzienności prawo głosu i swoje człowieczeństwo. Ten, kto do tej pory istniał w spo-
łeczeństwie nie jako podmiot, ale jako narzędzie, kto traktowany był utylitarnie jako 
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techniczne rozwiązanie dla poprawy komfortu bytu pozostałych jego członków, dostaje 
w teatrze codzienności szansę na uczłowieczenie i uświadomienie zarówno sobie, jak 
i publiczności własnej podmiotowości. Teatr codzienności przeciwstawia się współ-
czesnej cywilizacji, która – paradoksalnie – tworząc coraz sprawniejsze instrumenty 
komunikacji, izoluje nas od siebie. Rozwijając wrażliwość na drugiego człowieka, teatr 
codzienności dotyka istotnych problemów atomizacji społecznej i samotności, z jaką 
boryka się współczesny człowiek. Dzięki temu, że się ujawnimy, możemy się wreszcie 
spotkać. A ujawnienie to odbywa się właśnie na scenie teatru codzienności.

Z procesem animowania uczestników działań teatru codzienności sprzężona jest 
także animacja samych artystów, którzy – zajmując się tematem codzienności zwyczaj-
nych ludzi – trenują swoją wrażliwość na drugiego człowieka i jego historię. Osoby, 
z którymi pracują nad spektaklami teatru codzienności, są dla nich inspiracją do 
myślenia o codziennym życiu i o drugim człowieku. 

Teoretycy animacji kultury od wielu lat borykają się z problemem rozdźwięku 
pomiędzy kulturą żywą a kulturą instytucjonalną, zadając sobie pytanie, czy ważniej-
sze jest upowszechnianie kultury „wysokiej” i przygotowywanie uczestników swoich 
działań do jej odbioru, czy rozwijanie w nich umiejętności i zdolności najbliższych 
ich kulturze latentnej. Teatr codzienności proponuje kompromisowe rozwiązanie tego 
dylematu – oto żywa kultura, bliska codziennemu, zwyczajnemu ludzkiemu życiu, 
staje się inspiracją dla profesjonalnych reżyserów i znajduje swoje miejsce na teatralnej 
scenie instytucjonalnego teatru. Działania, które łączą żywą, latentną kulturę codzien-
ności zwyczajnych ludzi z wysoką kulturą reprezentowaną przez teatr instytucjonalny, 
powodują, że luka pomiędzy nimi zostaje zapełniona. Członkowie społeczeństwa, dla 
których obowiązująca kultura wysoka jest obcym wytworem, narzucanym niejako przez 
grupy sprawujące władzę, przekonują się, że w instytucjonalnym teatrze jest miejsce 
na reprezentację tego, co im bliskie. Z kolei stali bywalcy teatru i konsumenci kultury 
wysokiej mają okazję zobaczenia na deskach teatru i docenienia życia codziennego 
osób, których istnienia w swojej codziennej bieganinie często nie dostrzegają.

W teatrze codzienności postrzeganym jako praktyczna realizacja założeń animacji 
kultury w ujęciu antropologicznym dokonuje się ciekawe przesunięcie, które przebiega 
od wyzwalania umiejętności, jakie mogłyby być rezultatem działań animacyjnych, do 
opowiadania własnej historii życia codziennego. Teatr codzienności przekazuje swo-
im uczestnikom przesłanie, które brzmi: „Nie musisz mieć specjalnych zdolności czy 
talentów, które można rozwijać i prezentować przed innymi – po prostu podziel się 
swoją historią”. Okazuje się, że autentyczna, zwyczajna opowieść o codzienności może 
być równie cenna, jak rozmaite wyjątkowe umiejętności, wokół których animatorzy 
organizują zazwyczaj różne aktywności dla uczestników swoich działań. Opowiadanie 
historii jest również sposobem budowania więzi i wspólnoty na wzór społeczeństw, 
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w których naturalnym elementem był przekaz ustny. To dzięki niemu członkowie tych 
wspólnot, spędzając razem czas, uczyli się od siebie nawzajem. Opowiadanie i słuchanie 
to szczególny rodzaj budowania wspólnoty, który w teatrze codzienności ponownie 
zyskuje znaczenie. 

Teatr codzienności realizuje jeszcze jedną potrzebę swoich uczestników. Jest nią 
organizowanie takiej sytuacji, która umożliwia wysłuchanie ich historii. Osoby, które 
samodzielnie zgłaszają się do wzięcia udziału w projektach teatru codzienności, kierują 
się najczęściej pragnieniem, by ich historie zostały wysłuchane. A ci, którzy z początku 
nie czuli się pewnie w rolach bohaterów teatralnych, odkrywają radość z dzielenia się 
opowieścią o swoim życiu, wdzięczność publiczności, a nierzadko również poczucie 
wpływu swojej ustnej relacji na zmianę postrzegania przez widzów otaczającego ich 
świata.

Teatr codzienności w działaniach animacyjnych

Pracując nad realizacją spektakli, artyści teatru codzienności niewątpliwie przyczyniają 
się do animowania uczestników swoich działań. W tym miejscu można by postawić 
pytanie, czy skoro artysta teatralny może być równocześnie animatorem kultury, to 
czy animator kultury może również sam podjąć się roli artysty teatru codzienności? 
Wydaje się, że twórcy teatru codzienności wypracowali wiele narzędzi, które poddane 
analizie pod kątem zarówno teatrologicznym, jak i animacyjnym, przy odpowiedniej 
dozie pedagogicznej świadomości, możliwe są do implementacji w działaniach ani-
macyjnych. 

Takiego (eksperymentalnego) wyzwania podjęły się studentki pierwszego roku 
studiów uzupełniających magisterskich animacji społeczno-kulturowej w Instytucie 
Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach zajęć pod nazwą 
„Budowanie projektu z zakresu upowszechniania kultury teatralnej i jego realiza-
cja” w roku akademickim 2015/2016, pracując pod moim kierunkiem, postanowiły 
przetestować metodę Verbatim w animacji kultury i za jej pomocą stworzyć spektakl 
w nurcie teatru codzienności. Ich zamiarem stało się uczynienie z codzienności cieka-
wego źródła dla teatralnego widowiska. Na uczestników swoich działań animacyjnych 
wybrały grupę uczniów oraz seniorów, mając nadzieję na stworzenie im przestrzeni 
do interakcji, dzięki której mogliby poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami 
i przygotować wspólne przedstawienie teatralne na kanwie własnych, prywatnych 
historii z codziennego życia.

Do projektu zostali zaproszeni uczniowie pierwszej klasy o profilu dziennikarskim 
VIII LO w Krakowie oraz seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Szare Szeregi, działają-
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cym przy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz w Stowarzyszeniu Absolwentów 
VIII LO w Krakowie.

Pierwszym etapem działań było zorganizowanie warsztatów metody Verbatim dla 
uczniów VIII LO, po realizacji których zgłosiło się sześcioro z nich, chcących wziąć 
udział w przygotowaniu przedstawienia (podczas dalszych prac nad spektaklem do ob-
sady dołączyły dwie uczennice z XXI LO o profilu teatralno-artystycznym w Krakowie). 
Dodatkową motywacją dla uczniów – z racji dziennikarskiego profilu klasy, do której 
uczęszczali – była możliwość sprawdzenia, w jaki sposób narzędzia dziennikarskie, 
które wypracowują w toku uczenia się, można zastosować również na innych – poza-
publicystycznych polach.

Kolejnym krokiem było zapoznanie licealnej młodzieży z seniorami oraz stworze-
nie pośród nich par. Każdej parze uczeń-senior od początku pracy nad spektaklem 
towarzyszyła jedna ze studentek, której zadaniem stało się animowanie rodzącej się 
międzypokoleniowej relacji. Aby zdobyć materiał do scenariusza spektaklu, uczniowie 
przeprowadzali wywiady z seniorami na temat ich młodości. Z animacyjnego punktu 
widzenia i głównego celu, jaki przyjęły sobie studentki, był to jednak jedynie pretekst 
do bliższego poznania, spędzenia ze sobą czasu i zdobycia wiedzy o sobie nawzajem 
oraz porównania codzienności dzisiejszej młodzieży z codziennością, jaka towarzyszyła 
seniorom kilkadziesiąt lat temu.

Gdy zebrany materiał został przetranskrybowany, rozpoczął się proces tworzenia 
scenariuszy. Ta faza projektu przypadła w głównej mierze studentkom, które konsultując 
swoją pracę z uczniami i seniorami, stworzyły osiem krótkich monodramów, opartych 
na historiach codziennych z okresu młodości tych ostatnich. 

Następnym stadium przygotowań były próby do spektaklu. Choć uczniowie mieli 
do dyspozycji gotowe scenariusze, celem początkowych wspólnych spotkań była ana-
liza zachowań seniorów – ich gestów, ruchów, ekspresji ciała i sposobu artykulacji. 
Chodziło o próbę przeistoczenia się w pierwowzory postaci i oddanie ich osobowości 
w możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistego sposób. Same historie – chociaż 
niezmiernie ciekawe – były jedynie impulsem do wyobrażenia sobie przez młodzież, 
jak wyglądała codzienność kilka dekad lat temu. Uświadomienie uczniom, że osoby 
dużo starsze od nich miały podobne – choć w dużo cięższych i na ogół wojennych wa-
runkach – problemy, rozterki i doświadczenia, pomogło im zbliżyć się do odgrywanych 
bohaterów. Końcowy etap, polegający na opanowaniu przez młodych aktorów tekstu, 
stał się dopełnieniem pracy związanej z animowaniem więzi zawiązanych pomiędzy 
nastolatkami a starszymi osobami.

Równolegle z próbami, studentki zajęły się częścią organizacyjną przygotowania 
spektaklu. Owocem ich wysiłku była możliwość wystawienia widowiska w profesjo-
nalnej sali teatralnej Katolickiej Szkoły im. św. Jadwigi w Krakowie.
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Spektakl, którego premiera odbyła się 24 czerwca 2016 r., stał się kolejną okazją do 
spotkania uczniów i seniorów, a także do pokazania rezultatów ich wspólnej pracy szer-
szemu gronu odbiorców. Z punktu widzenia osoby od lat zajmującej się profesjonalnym 
teatrem, jestem w stanie z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że „produkt” przepro-
wadzonych przez studentki działań animacyjnych, jakim stał się pokaz spektaklu, był 
świetnie pomyślanym, dynamicznym i zgrabnie przeprowadzonym przedsięwzięciem, 
które w niczym nie odbiegało od widowisk teatru codzienności, jakie miałam okazję 
oglądać na scenach repertuarowych zawodowych teatrów.

Samo wydarzenie, jakim była premiera spektaklu, zgromadziło na widowni kil-
kadziesiąt osób, pośród których zasiedli członkowie rodzin młodych aktorów, ich 
koledzy, ale przede wszystkim sami bohaterowie przedstawienia i ich rodziny. To oni, 
mogąc obserwować niejako siebie samych na deskach teatralnej sceny, przeżyli spektakl 
najmocniej. Po jego zakończeniu spontaniczne przemówienie wygłosiła jedna z boha-
terek – pani Dorota Franaszek – niegdysiejsza łączniczka w służbie Armii Krajowej. 
Wzruszona mówiła o wyzwaniach, jakie stoją przed codziennością współczesnego 
młodego pokolenia, dla którego decyzje o wyborze dobra lub zła nie są już tak oczy-
wiste, jak było to za czasów jej młodości. Podkreśliła, że cieszy się, widząc przed sobą 
grupę młodzieży, która potrafi w tym trudnym świecie odnaleźć w codzienności sens 
i wartości istotne.

Chociaż od daty premiery minęło już trochę czasu, studentki, uczniowie i seniorzy 
wciąż pozostają w kontakcie, a spektakl teatralny stał się często powracającym ele-
mentem ich wspólnych rozmów – zwornikiem zawiązanych międzypokoleniowych 
relacji, które przez co poniektórych uczestników przerodziły się w relacje dziadków 
i wnuków.

Myśląc o teatrze codzienności jako narzędziu pracy animatorów kultury, należy pod-
kreślić jeden fakt – od samego początku pracy nad projektem studentki biorące w nim 
udział miały świadomość celu, jaki mu przyświeca. Celem tym było przede wszystkim 
jasno określone działanie animacyjne w kierunku wzajemnego poznania się, doce-
nienia wartości codzienności i stworzenia więzi między młodzieżą a seniorami. Sam 
spektakl był natomiast niejako „produktem ubocznym” wspomnianych działań. Takie 
podejście – jedyne sensowne w moim przekonaniu w kontekście pracy animatora – bez 
nacisku na wynik prac sprawiło, że nie zagubił się po drodze sens podejmowanych 
animacyjnych działań. W tym zresztą tkwi różnica pomiędzy profesjonalnym teatrem 
codzienności – nastawionym bądź co bądź na realizację widowiska – a praktycznym 
wykorzystaniem jego metod w animacji kultury.
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Wnioski dla animacji kultury

Podsumowując animacyjne funkcje, jakie realizuje teatr codzienności, można by zary-
zykować tezę, że dzięki swoim działaniom prowadzi on do „odzyskiwania codzienności”, 
czyli do wydobycia jej na pierwszy plan ludzkiej aktywności, do ukazania jej rozmaitych 
barw, uzmysłowienia jej znaczenia dla biografii oraz ukazania, że poprzez poświęcanie 
większej uwagi sprawom codziennego życia może się stać ono dużo bogatsze. Po co 
odzyskiwać codzienność? Po to, żeby móc prowadzić swobodną i niezmanipulowaną 
refleksję na temat własnego życia – czyli odzyskać nad nim kontrolę. Aby sprawić, by 
czas, jaki i tak poświęcamy na codzienną krzątaninę, nie przeciekał przez palce, aby 
nie umykał nam bezpowrotnie z poczuciem, że i tak nie ma znaczenia. Owszem ma, 
gdyż właśnie z drobiazgów potoczności, codzienności składa się cała nasza egzystencja, 
ona warunkuje nasze myślenie o świecie, o drugim człowieku i przeżywanie własnej 
biografii.

Podczas gdy antropologia, a wraz z nią pedagogika i animacja kultury w nurcie 
antropologicznym stawiają pewne wyzwania, dotyczące uczynienia z codzienności 
przedmiotu nie tylko badań, ale również pracy z uczestnikami, teatr codzienności 
odpowiada na te wyzwania, budując narzędzia, dzięki którym owa codzienność staje 
się materią rzeczywistych działań, prowadzących do zmian w uczestnikach. Ukazanie, 
jak w praktyczny sposób przenosić idee budowane na gruncie pedagogiki i animacji 
kultury, może być kolejnym krokiem rozwoju dyscyplin naukowych, zajmujących się 
człowiekiem. Teatr codzienności traktowany jako narzędzie uwrażliwiania na codzienną 
rzeczywistość mógłby być w moim przekonaniu rodzajem jednego z drogowskazów 
dla animacji kultury, która dzięki zastosowaniu proponowanych przezeń sposobów 
pracy z uczestnikami wzbogaciłaby się o nowe formy działań na rzecz pogłębiania 
świadomości doniosłej roli codzienności w rozumieniu świata i samokształtowaniu 
ludzkiej osobowości. 
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TEATR CODZIENNOŚCI W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH

streszczenie: W niniejszym artykule autorka wyjaśnia, czym charakteryzuje się teatr codzienności, 
próbując zanalizować mechanizmy jego powstawania i oddziaływania w kontekście animacji kultury. 
Rozważania na temat teatru codzienności osadza w teorii animacji kultury w nurcie antropologicz-
nym, który opiera się na całościowym widzeniu animowanej jednostki w uniwersum jej codzien-
nych, ludzkich spraw, poprzez przyjęcie postawy charakteryzującej się orientacją partycypacyjną, 
nastawioną na partnerskie, podmiotowe relacje. Zarówno w tak rozumianej animacji, jak w pracy 
reżysera teatru codzienności niezbędne jest podejście antropologiczne, związane przede wszyst-
kim z antropologią codzienności, która w szczególności uwrażliwia na niezwykłość codzienności. 
Autorka stara się wskazać na animacyjny potencjał teatru codzienności w zakresie narzędzi pracy 
z uczestnikami i możliwość wdrożenia tych narzędzi w działania animacyjne. Na dowód słuszności 
swej tezy przytacza działanie animacyjne, które wraz ze studentami zrealizowała za pomocą metod 
wypracowanych przez teatr codzienności.
słowa kluczowe: teatr, teatr codzienności, animacja kultury, antropologiczny nurt w animacji 

kultury.

THE THEATRE OF EVERYDAY LIFE IN THE CONTExT OF ANIMATION ACTIVITIES

summary: In this article the author explains what characterizes the theatre of everyday life, trying to 
analyze the mechanisms of its formation and impact in the context of cultural animation. Deliberations 
about the theatre of everyday life are set in the theory of cultural animation of the anthropological 
context, which is based on a holistic vision of the animated individual in the universe of everyday 
human matters by adopting the attitude characterized by participatory orientation towards partner-
ship relations and subjective interactions. Both, in the animation understood like that, and in the 
work of the director of the theatre of everyday life, the anthropological approach is necessary that is 
primarily associated with the anthropology of everyday life which in particular becomes sensitized 
to the uniqueness of everyday life. The author tries to draw attention to the potential of the theatre 
of everyday life related to animation in terms of work tools with the participants and the possibility 
to implement these tools in the animation activities. To admit that the author is right in her thesis, 
the animation activity is mentioned, which has been realized with students using methods developed 
by the theatre of everyday life.
keywords: theatre, theatre of everyday life, cultural animation, anthropological trend in cultural 

animation.
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ANIMATOR NA TLE MAPY „KULTURA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”.  
O PROFESJONALIZACJI ZAWODOWEJ ANIMATORÓW KULTURY

Praktykowanie animacji społeczno-kulturalnej wiąże się ściśle z zawodem animatora 
kultury, animatora społecznego, animatora społeczno-kulturalnego czy społeczno-
-kulturowego. Od niemal dwudziestu lat obserwuję proces akademickiego kształcenia 
animatorów kultury w publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych w Polsce 
i poddaję ocenie proces profesjonalizacji dziedziny. Przez profesjonalizację za podej-
ściem funkcjonalistycznym w naukach społecznych rozumiem zdolność do zaspoka-
jania określonych potrzeb zbiorowości z gwarancją wysokiego standardu usług. 

W mojej opinii proces profesjonalizacji zawodowej animatora kultury przebiega 
dalece niesatysfakcjonująco1, czego potwierdzeniem może być charakterystyka ani-
matorów w ujęciu raportu Jak jest? Mapa kultury w Polsce i jej terytoria, zaprezento-
wanego na obywatelskim Kongresie Kultury, który odbył się w Warszawie w dniach 
7-9 października 2016 r. 

* Beata Cyboran, dr – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład 
Pedagogiki Społecznej i Andragogiki; e-mail: beata.cyboran@uj.edu.pl.

1 Podstawą do takiego stwierdzenia są wyniki licznych raportów zrealizowanych ze wsparciem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatnich latach, np. Scenariusze rozwoju lokalnych 
polityk kultury, B. Skrzypczak, T. Kasprzak (red.), Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 
Warszawa 2012; Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, P. Adamiak, Z. Dworakowska, J. Herbst, J. Przewłocka (red.), Stowarzyszenie Klon/
Jawor, Warszawa 2012; Miejskie polityki kulturalne. Raport z badań, Fundacja Res Publica, Warszawa 
2013; Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych, P. Landsberg, M. Poprawski, P. Kieliszewski 
(red.), Biuro Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu i Regionalnego Obserwatorium Kultury 
UAM, Poznań–Warszawa 2010; Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań 
eksploracyjnych, P. Knaś, W. Kowalik, Ł. Krzyżowski, Z. Noworól (red.), Małopolski Instytut Kultury,  
Kraków 2010; „Kultura pod pochmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa 
warmińsko -mazurskiego. Raport i rekomendacje praktyczne, B. Fatyga, M. Dudkiewicz, P. Tomanek, 
R. Michalski (red.), Olsztyn–Warszawa 2012; Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sekto-
ra kultury w Gdańsku, S. Czarnecki, M. Dzierżanowski, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, 
C. Obracht -Prondzyński, K. Stachura, S. Szultka, P. Zbieranek (red.), Instytut Kultury Miejskiej 
w Gdańsku, Gdańsk 2012; Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie, J. Bielecka-
-Prus, P. Celiński, C. Hunkiewicz, M. Kawa (red.), http://nck.pl/media/attachments/302539/lublin_
copy1.pdf, 10.09.2016, Lublin 2012; Diagnoza polityki kulturalnej Słupska, M. Kubecka, J. Burszta, 
A. Celiński, M. Sęk (red.), Res Publica/Narodowe Centrum Kultury, Słupsk 2015.
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Animator – definicyjne ujęcie zawodu

Wielość podejść w definiowaniu pojęcia animacja sprawia, że jest wiele sposobów 
rozumienia i definiowania zawodu animatora. Najczęściej w literaturze przedmiotu 
odnajdujemy próby precyzowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
animatora kultury, animatora społecznego i animatora czasu wolnego. 

Definicja sformułowana jeszcze w latach 60. przez francuskich badaczy mówi o tym, 
że „animatorem jest ten, kto inicjuje impulsy, sprzyja im i rozwija je” (Jedlewska 2006, 
s. 8). Celem pracy animatora jest budzenie świadomości i pomaganie każdemu czło-
wiekowi i każdej wspólnocie w rozumieniu mechanizmów społecznych, w jakie są 
uwikłani. Rolą animatora jest także dynamizowanie działalności jednostek, wspólnot 
i społeczności, poprzez rozbudzanie twórczości i kreacji, ułatwianie nawiązywania 
kontaktów, wspieranie w realizacji własnych przedsięwzięć (Besnard 1988, s. 361-369).

Zgodnie z etymologią animator to osoba, która dodaje ducha, motywuje do czyn-
ności twórczych w różnych zakresach – jednostkowym, grupowym, środowiskowym. 
Organizuje takie sytuacje, dzięki którym zostają ujawniane ludzkie potrzeby, aspiracje, 
dążenia, plany, kształtują się więzi międzyludzkie i więzi ze światem kultury. Aktywizuje 
do kreatywnych inicjatyw i ciekawego życia. Pracuje z ludźmi, wykorzystując ich poten-
cjał i wydobywając z nich to, co najlepsze. Podstawą jego działalności jest zaufanie do 
ludzi i szacunek dla ich wartości. Jest to osoba, która ingeruje w środowisko, dokonując 
w nim zmian w obszarze życia społeczno-kulturalnego, uświadamia ludziom, jakie tkwią 
w nich siły twórcze, inspiruje i pobudza do działania (Jedlewska 2000, s. 37-38). Jest 
osobą, która wprowadza zmiany, przeobraża życie społeczności, zmienia to, co koniecz-
nie. Dzięki niemu wspólnota rozwija się, tworząc nowe struktury i sposoby działania. 

W ministerialnej klasyfikacji zawodów i specjalności animator kultury to osoba, 
która „inicjuje, organizuje i upowszechnia kulturę i sztukę w publicznych placówkach 
kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; kształtuje upodobania i zainte-
resowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomaga artystyczną 
twórczość amatorską” (Klasyfikacja zawodów i specjalności…). Taka charakterystyka 
zawodu bliska jest tradycyjnemu definiowaniu zawodu instruktora kulturalno-oświa-
towego czy organizatora wydarzeń. 

Podczas NieKongresów Animatorów Kultury zarówno pierwszego w 2014 r., jak 
i drugiego w 2016 r. zastanawiano się i dyskutowano nad nowym ujęciem definicyjnym 
zawodu animatora kultury. Podczas pierwszego NieKongresu pojawiło się rozróżnienie 
na animatora-artystę i animatora-kuratora (Raport ewaluacyjny… 2014, s. 29). Tego 
pierwszego charakteryzuje się jako twórcę, kreatora, który „przyciąga” uwagę, „wciąga”, 
pobudza ludzi do działania. Drugi nastawiony jest na „łączenie” społeczności ze sztuką. 
Wiąże się to z udostępnianiem kultury w miejscach i środowiskach, w których jej brak, 
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upowszechnianiem jej na większą skalę oraz uprzystępnianiem. Ostatni wymieniony 
aspekt jest tym, co wyróżnia animację pośród innych zawodów. Dzięki niej, kultura 
staje się bardziej zrozumiała dla „przeciętnego” obywatela. Animator nie odwołuje się 
do kultury pojmowanej tylko jako sztuka, ale do zasobów, tradycji, zwyczajów, które są 
bliskie danej społeczności, które ją odróżniają od innych. Wydobywa on te zapomniane 
składniki kultury, ożywia je i nadaje znaczenie. 

Ze względu na sposób prowadzenia działań na NieKongresie Animatorów Kultury 
wyróżniono animatora – akuszera oraz animatora-dowódcę. Animator-akuszer od-
grywa rolę pomocnika, doradcy, dzieli się swoją wiedzą i wspiera proces powstawania 
pomysłu. Animator-dowódca bardzo często pełni funkcje liderskie, jest przywódcą 
i dobrym organizatorem (Raport ewaluacyjny… 2014, s. 29). Osobiste predyspozycje, 
a także wizja swojej pracy decydują o przyjmowanym przez animatora podejściu. Gdy 
ma zdolności przywódcze, silną osobowość, umiejętność kierowania grupą – przyj-
muje często inną rolę i realizuje inne zadania niż osoba, która uwielbia tworzyć i duże 
znaczenie ma dla niej sztuka. Ta grupa animatorów bardziej skupia się na potencjale 
twórczym jednostek niż na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele opracowań charakteryzujących dzia-
łalność animatorów społecznych, najczęściej w kontekście makropraktyki pracy so-
cjalnej (Cyboran, Ptaśnik-Cholewa 2013). Tomasz Kaźmieraczak pisze, że animacja 
społeczna to mobilizowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej. Niedyrektywne 
asystowanie i wspieranie już istniejących grup lokalnych lub też pomaganie w tworzeniu 
nowych. Uruchamianie, rozwijanie i wzmacnianie uczestnictwa członków społeczności 
w podejmowaniu i prowadzeniu spraw, które tej społeczności dotyczą (Kaźmierczak 
2007, s. 13). Animator pracuje często z osobami, które mają problem w funkcjonowaniu 
społecznym, są marginalizowane, wykluczone bądź wykazują braki w kompetencjach 
społecznych.

Uczestnicy Szkoły Animatorów Społecznych podejmują próby definiowana anima-
tora społecznego, dla którego wyróżnili osiem funkcji. Może on działać jako: facylitator, 
wspieracz, edukator, motywator, integrator, rozwijacz, koordynator projektu społeczne-
go, ewaluator. Każda z tych funkcji wymaga trochę innych umiejętności, wiedzy, postaw 
i zasobów. Animator działający jako facylitator musi posiadać wiedzę i doświadczenie 
odnoszące się do pracy z grupą, wspieracz ma praktyczną wiedzę na temat przyczyn 
i skutków marginalizacji, wie jak dotrzeć do grup ekskludowanych i jak wdrożyć tam 
działania profilaktyczno-edukacyjne, edukator ma doświadczenie w stosowaniu po-
zaszkolnych form edukacji, potrafi zorganizować spotkania czy warsztaty (Henzler 
i Skrzypczak 2006). Przy powyższej charakterystyce funkcji animatora społecznego 
zaakcentowano zależność pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami in-
dywidualnymi jako składowymi pełnego przygotowania zawodowego. 
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Oprócz tak definiowanych ról zawodowych animatorów, pojawia się jeszcze ani-
mator-organizator czasu wolnego. Ten rodzaj animacji odwołuje się do pedagogiki 
zabawy. Animator w tej „odsłonie” odpowiada na potrzeby ludzi związane z rozrywką, 
w tym z rozrywką ludyczną o charakterze hedonistycznym. Zachęca do aktywnego 
wypoczynku i wspólnej zabawy. Nie wartościuje kultury, nie ocenia ludzi na podstawie 
tego, który rodzaj rozrywki ich interesuje. Dostrzega walory terapeutyczne aktywności 
uczestników i szanuje ich wybór. Oprócz czystej przyjemności i relaksu zabawa może 
przecież edukować, rozwijać i integrować. Jak sama nazwa wskazuje animator wypełnia 
uczestnikom czas wolny, tworząc ofertę wydarzeń, które mogłyby ich zainteresować.

W jednym z numerów kwartalniku „Res Publica Nowa”, w całości poświęconemu 
rozważaniom na temat animacji, możemy się spotkać z wypowiedziami czynnych 
animatorów, którzy sami mają trudność ze zdefiniowaniem swojego zawodu. „Samo 
pojęcie »animator kultury« jest jednak tak pojemną kategorią, że większość ludzi wła-
ściwie nie wie, czy mówiąc o animatorze, mówi o nauczycielu, terapeucie czy kaowcu, 
który po prostu dba o dobrą atmosferę. Znam ludzi, którzy mianują się animatorami 
i mają bardzo silne poczucie misji społecznej” (Pluta 2013, s. 17). Sytuacji nie zmienia 
kierunkowe wykształcenie, gdyż absolwenci pytani o swoją rolę zawodową mówią 
o pobudzaniu ludzi do działania, o zmienianiu miejsc i ożywianiu lokalnej kultury. 
Ale jednocześnie „istnieje moda nazywania animatorami osób organizujących czas 
w kinach, galeriach handlowych i hotelach” (Kubecka 2013, s. 40).

Kompetencje animatora w świetle koncepcji kształcenia

Kształcenie animatorów obecnie odbywa się w uczelniach wyższych na poziomie 
studiów I i II stopnia, w ramach szkolnictwa pomaturalnego oraz w systemie kurso-
wym. Od wielu lat toczą się jednak dyskusje nad kompetencjami nabywanymi przez 
animatorów w toku kształcenia akademickiego, ponieważ nierozstrzygniętym pozostaje 
dylemat, czy można nauczyć się bycia animatorem, czy nim się jest, a akademicka wie-
dza, umiejętności i kompetencje społeczne jedynie usprawniają posiadane już zadatki 
osobowościowe. Zwraca na to uwagę Alicja Kargulowa w tekście pod wymownym 
tytułem Animator kultury „mimochodem” (Kargulowa 2006).

Akademickie kształcenie animatorów kultury realizowane jest w ramach odrębnych 
kierunków studiów, tak jak w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia 
I i II stopnia), w Uniwersytecie Szczecińskim i na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (studia I stopnia). W Lublinie i w Szczecinie 
kierunek nosi nazwę animacja kultury, a w Cieszynie animacja społeczno-kulturalna 
z edukacją kulturalną. Animacja kultury to także specjalność lub specjalizacja kształce-



279Animator na tle mapy „kultura we współczesnej Polsce”…

nia na innych kierunkach studiów – głównie pedagogice, ale także na pracy socjalnej, 
socjologii, kulturoznawstwie, filologii polskiej.

Analiza akademickich programów kształcenia zarówno na kierunkach, jak i na spe-
cjalnościach kształcących animatorów ukazuje zbieżność, a także różnorodność treści 
programowych realizowanych w różnych uczelniach. Obok zbieżności wynikających 
z realizacji programu kształcenia na kierunku, grupą treści pojawiającą się niemal 
wszędzie są zagadnienia z zakresu pedagogiki społecznej, psychologii społecznej, so-
cjologii i kulturoznawstwa. Wiele treści przedmiotowych dotyczy szeroko rozumianej 
kultury oraz wiedzy z zakresu wybranych dziedzin sztuki (teatr, film, sztuki audiowi-
zualne, muzyka, literatura i czytelnictwo, sztuki plastyczne). Ważnym elementem treści 
programowych są także zagadnienia związane z procesami animacyjnymi i szeroko 
rozumianą działalnością społeczno-kulturalną. Wymienione treści realizowane są 
z różnym natężeniem w różnych ośrodkach akademickich. 

Rozbieżności programowe na kierunkach lub specjalnościach kształcących anima-
torów najczęściej łączą się z kompetencjami i zainteresowaniami naukowo-badawczymi 
kadry dydaktycznej związanej z animacją w danym ośrodku akademickim lub zapotrze-
bowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Znajduje to odzwierciedlenie 
nawet w nazewnictwie kierunków i specjalności – zobrazują to przykłady z wybranych 
uczelni publicznych:
–  animacja kultury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – studia 

I i II stopnia na kierunku animacja kultury, Uniwersytet Szczeciński – studia 
I stopnia na kierunku animacja kultury, Uniwersytet Warszawski – Instytut Kultury 
Polskiej – studia II stopnia na kierunku kulturoznawstwo);

–  animacja kultury i edukacja nieformalna (Uniwersytet Warszawski – Wydział Peda-
go giczny – studia I stopnia na kierunku pedagogika);

–  animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokultu-
rowym (Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny – studia II stopnia na 
kierunku pedagogika);

–  animacja kultury z profilem artystycznym: fotografia/taniec (Uniwersytet Zielo-
nogórski – studia I stopnia na kierunku pedagogika);

–  animacja kultury z profilem artystycznym – teatr (Uniwersytet Zielonogórski – 
studia II stopnia na kierunku pedagogika);

–  animacja kultury z arteterapią (Uniwersytet w Białymstoku – studia I i II stopnia 
na kierunku pedagogika);

–  animacja kultury w przestrzeni społecznej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej – studia I stopnia na kierunku animacja 
kultury w przestrzeni społecznej);
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–  animacja społeczno-kulturowa (Uniwersytet Jagielloński – studia I i II stopnia na 
kierunku pedagogika);

–  animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (Uniwersytet Śląski – Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie – studia I stopnia na kierunku animacja 
społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną);

–  animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną (Uniwersytet Śląski – Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie – studia II stopnia na kierunku peda go gika);

–  animacja i organizacja czasu wolnego (Uniwersytet Opolski – studia I stopnia na 
kierunku pedagogika);

–  animacja społeczna i zarządzanie kulturą (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy – studia I stopnia na kierunku pedagogika);

–  animator i menedżer kultury (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sie dl-
cach – stu dia II stopnia na kierunku pedagogika);

–  zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy – studia II stopnia na kierunku pedagogika);

–  pedagogika szkolna z animacją kultury (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – studia 
I stopnia na kierunku pedagogika);

–  menadżer kultury (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – studia II stopnia na kie-
runku pedagogika);

–  pedagogika kulturalno-oświatowa (Uniwersytet Opolski – studia II stopnia na 
kierunku pedagogika).
Charakterystyka specjalności, programy kształcenia na kierunkach/specjalnościach, 

jak i sylwetka absolwenta dają podstawę do wyodrębnienia kilku zasadniczych nurtów 
w kształceniu animatorów kultury:
–  animator – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego, 
–  animator – edukator kulturalny,
–  animator – antropolog kultury,
–  animator – organizator działalności społeczno-kulturalnej, 
–  animator – organizator społeczności lokalnej, 
–  animator – pedagog/reedukator.

Nieco inny profil kształcenia animatorów, ukierunkowanych w szczególności na 
działalność społeczną, odbywa się na kierunku praca socjalna. Przykładowo możemy 
tu wymienić następujące specjalności:
–  organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – studia I stopnia na kie-
runku praca socjalna);

– animator społeczności lokalnej (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazi mierza Pułaskiego w Radomiu – studia I stopnia na kierunku praca socjal na);
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–  animacja społeczności lokalnych i streetworking (Dolnośląska Szkoła Wyższa – 
studia I stopnia na kierunku praca socjalna).
W programie kształcenia animatorów społecznych na kierunku praca socjalna mo-

żemy znaleźć zagadnienia odnoszące się do rozwoju społecznego, pomocy społecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego, doradztwa zawodowego czy 
funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Przy tak wielu odmiennych koncepcjach kształcenia niezmienne pozostaje zało-
żenie, że absolwent animacji powinien nabyć wiedzę i kompetencje w zakresie pracy 
z ludźmi w różnych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ko-
munikacyjnych, z wykorzystywaniem szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Oprócz kształcenia akademickiego funkcjonują Państwowe Pomaturalne Studia 
Kształcenia Animatorów Kultury we Wrocławiu, Kaliszu i Krośnie. Słuchacze wybie-
rają konkretną dziedzinę sztuki, w której się specjalizują, by po szkole odgrywać rolę 
instruktora amatorskiej działalności artystycznej lub animatora społeczności lokalnych. 
Plan nauczania umożliwia nabywanie wiedzy z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, 
w tym pedagogicznych i psychologicznych podstaw interesujących nas procesów, wie-
dzy o kulturze i sztuce oraz podstaw działalności kulturalnej. Główny nacisk godzinowy 
położony jest na kształcenie praktyczne. 

Kształcenie animatorów odbywa się także w formie kursów i szkoleń, gdzie mówi 
się najczęściej o animatorze czasu wolnego. Kształcenie kursowe jest nastawione na 
praktyczne przygotowanie osób organizujących czas wolny podczas wypoczynku. 
Animatorzy powinni umieć wyzwalać pozytywną energię w grupie i tworzyć atmosferę 
przyjemnej zabawy. Oferta kształcenia kursowego sprowadza się do szkolenia z zakresu 
animacji zabaw dziecięcych, animacji wczasowej i sanatoryjnej oraz animacji evento-
wej. Tego typu szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym udział 
w kursie, czasami dodatkowo uzyskaniem pracy w firmie organizującej warsztaty. 

Animator na tle Mapy kultury w Polsce

Podczas debaty zatytułowanej „Jak jest. Mapa kultury w Polsce” został zaprezentowany 
raport Jak jest? Mapa kultury w Polsce i jej terytoria, będący wynikiem analiz interdy-
scyplinarnego zespołu diagnostycznego2 złożonego z badaczy kultury z całego kraju. 
Zespół na podstawie dostępnych wyników badań nad kulturą w Polsce i na świecie 

2 W pracach zespołu diagnostycznego uczestniczyli: Edwin Bendyk (Collegium Civitas, Uni-
wersytet Warszawski), Marta Białek (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Artur Celiński (DNA 
Miasta), Piotr Cichocki (Uniwersytet Warszawski), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS), Iza Jasińska 
(Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej), Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza), Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski), Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski), 
Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski), Beata Sta-
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przygotował Mapę kultury we współczesnej Polsce. Metodologicznie badanie opierało się 
na analizie danych z licznych projektów badawczych dotyczących kultury, jakie ukazały 
się po 2009 r. Sama mapa, jak i towarzyszące jej teksty zamieszczone były na stronie 
Kongresu Kultury wcześniej, by wszyscy zainteresowani debatą mogli się przygotować 
do polemiki i dyskusji. 

W opisie panelu dyskusyjnego pierwszej debaty kongresowej, podczas której za-
prezentowano opracowanie, czytamy: 

mapa przedstawia uczestników życia kulturalnego, jego najważniejsze zjawiska i procesy oraz 
powiązania między nimi, obejmując niezwykle rozległy obszar wypełniony gęstą siecią relacji 
łączących twórców, instytucje kultury i sztuki, media lokalne i ogólnokrajowe, instytucje edu-
kacyjne, organizacje społeczne, producentów, animatorów, przedsiębiorców, rynki krajowe 
i zagraniczne, władze publiczne, odbiorców etc. (Plan kongresu…). 

I rzeczywiście jest to niezwykle obszerne i bogate opracowanie, dające z pewnością 
pole do dalszych analiz i polemik. 

Wyróżniono w nim cztery główne obszary: aktorzy, zjawiska, relacje oraz status 
i rola. Najobszerniejszym jest zakres aktorzy, gdzie odnajdujemy następujące hasła: 
władza, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, animatorzy, interpretatorzy, 
edukatorzy kulturowi, uczestnicy kultury, twórcy, inicjatywy nieformalne, Kościół, wieś 
i wiejskie formy samoorganizacji, inicjatywy prywatne, media. Kolejnym zakresem jest 
status i rola, tutaj znaleźć można następujące zakresy tematyczne: funkcje przypisywane 
kulturze (w dyskursach politycznych, ideologicznych, teoretycznych), istotność oraz 
sposoby wykorzystania kultury w praktyce. Trzeci obszar to relacje, gdzie wyszcze-
gólniono: relacje wewnątrz kultury i relacje między kulturą a innymi sferami życia. 
Ostatni obszar prezentuje wielość zjawisk występujących we współczesnej kulturze 
polskiej, a są to: krytyczny stan sfery publicznej; projektoza i grantoza; silny prezentyzm; 
rozszczepianie się i nieprzekładalność światów kulturowych, w których żyją Polacy; 
nowe formy cenzury i autocenzury, w tym cenzura o charakterze ekonomicznym; 
metropolizacja i pustynnienie: coraz silniejsze centrum, coraz słabsze peryferie; zwrot 
ku przeszłości; sektorowość kultury; prosystemowość; prekarność; silnie artykułowany 
egalitaryzm, ale o negatywnym, indywidualistycznym charakterze; „dospołeczny” 
charakter uczestnictwa w kulturze, kultura jako pretekst i platforma do bycia innym, 
a nie jako przeżycie, doświadczenie duchowe, forma uwznioślenia. 

Wszystkie wymienione kategorie mają mniej lub bardziej rozbudowane charaktery-
styki szczegółowe. Sami zaś autorzy, pośród których odnajdujemy badaczy umocowa-
nych w różnych perspektywach poznawczych: etnografowie, kulturoznawcy, socjolo-
gowie, medioznawcy, przyznają się do niekompletności opracowania, traktując go jako 

sińska, Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Aleksandra Szymańska (Instytut Kultury 
Miejskiej w Gdańsku), Bogna Świątkowska (Fundacja Kultury Bęc Zmiana) (Jak jest?...). 
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„zaczyn”, który powinien być uzupełniany przez wszystkich zainteresowanych. Sami 
autorzy opracowania sugerują, że teraz należałoby powołać kolejny interdyscyplinarny 
zespół, który podjąłby się zadania interpretacji jego wyników. Czy jest bowiem możliwy 
kompletny i obiektywny opis kulturalnej rzeczywistości w naszym kraju? Odpowiedź 
pozostaje otwarta. 

Jednym z wyróżnionych zjawisk w kategorii aktorzy jest określenie animator, do 
którego przypisane są następujące określenia: ruchome piaski, pozytywni wariaci, 
a zarazem polaryzacja animatorów, liczne inicjatywy na rzecz konsolidacji środowi-
ska, rozwinięte pole autorefleksji i badań oraz dryfowanie. Mamy więc dwa określenia 
animatorów oraz trzy główne kwestie, które w ujęciu autorów opracowania określają 
otoczenie ich działalności.

Określenie ruchome piaski odnosi się do braku systemowych rozwiązań pozycjonu-
jących rolę zawodową animatorów. Brak regulacji, rozwiązań, niejasność statusu, częste 
zawieszenie pomiędzy kulturą, edukacją a działalnością społeczną stwarza tylko pozór 
możliwości, a w praktyce zawodowej powoduje więcej ograniczeń niż szans.

Pozytywni wariaci to charakterystyka postawy animatorów wpisujących swoje dzia-
łania w liczne ograniczenia systemowe. Stają się oni dzięki takim postawom wzorcem 
działań pomiędzy regulacjami, pomiędzy strukturami, pomiędzy regułami systemo-
wymi. Progresywność, innowacyjność to główne cechy działań tego rodzaju, ale zbyt 
często okupione bywają dużymi kosztami osobowymi i obciążeniem prowadzącym do 
wypalenia zawodowego. Są to koszty, które wyrównują niedostatki systemowe i liczne 
bariery w działalności animatorów.

Środowisko uprawiania profesji animatora określane jest przez pryzmat ich polary-
zacji, wynikającej z zakorzenienia i miejsca realizacji działań animacyjnych. Tak więc 
wyróżniono animatorów metropolitarnych – sprofesjonalizowanych, działających z du-
żym rozmachem i zapleczem grantowo-sponsorskim, chociaż poddawanych rygorowi 
„wyścigu” i silnej rywalizacji (animatorów w dużych miastach jest nadmiar). Oprócz 
nich mamy animatorów zakorzenionych w lokalnych społecznościach, podejmujących 
działania o znacznie mniejszym zasięgu i charakterze, głównie w środowiskach lokal-
nych. W dużej mierze nie mają oni profesjonalnego przygotowania zawodowego, są 
„samorodnymi talentami”, miejscowymi liderami i społecznikami. W małych i średnich 
miastach widać ich wyraźny niedobór.

Animatorzy określani są także przez pryzmat licznych inicjatyw podejmowanych 
przez nich samych na rzecz integracji środowiska zawodowego, jak również podkreśla 
się rozwinięte pole badań i autorefleksji na temat tej profesji. 

Ostatnią kwestią, na którą zwrócono uwagę, jest dryfowanie pomiędzy układem 
instytucjonalnym a nieformalną działalnością. Z jednej strony animatorzy narzekają na 
brak umocowania strukturalnego swojej działalności, a z drugiej nie chcą być do niej 
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przypisani, ponieważ postrzegają ją jako ograniczenie. Widzimy tu mocno artykułowa-
ną niechęć do formalizacji działań animacyjnych, przy jednoczesnym identyfikowaniu 
dysfunkcji wynikających z jej braku. Korelują te stwierdzenia z trafnie ukazanymi przez 
Józefa Kargula dylematami współczesnego animatora kultury, zawieszonego pomiędzy 
ograniczającą działalnością instytucjonalną a niemal charytatywnymi działaniami 
pozainstytucjonalnymi, które dają swobodę, przy jednoczesnym braku stabilności 
finansowej (Kargul 2012, s. 181-187).

Wszystko to tworzy pewien obraz profesji i sposobu jej uprawiania wydobyty z licz-
nych raportów i sprawozdań dotyczących działalności społeczno-kulturalnej w naszym 
kraju. Obraz być może trafny z punktu widzenia rzeczywistości zawodowej animato-
rów, ale zapewne mało satysfakcjonujący dla akademików konstruujących programy 
kształcenia i profile absolwenta na kierunkach lub specjalnościach z tego zakresu. 
Wydawać się może, że akademickie kształcenia animatorów skłania się ku „powinno-
ściowemu” definiowaniu tej roli zawodowej. Studiowanie animacji ma bowiem wypo-
sażyć 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. A w „tradycyjnym” domu kultury nikt nie poszukuje osób z takimi 
kompetencjami, a jedynie tych, którzy „coś umieją” i „znają się na sprawie” (Kargul, 
Słowińska, Gancarz 2004, s. 88).

Podsumowanie

Dla kształtowania się profesji niezwykle istotny jest obok środowiska zawodowego 
i określonej wiedzy i umiejętności (kompetencji) jej przypisanej wymiar instytucjonal-
ny, który stanowi dla niej umocowanie formalno-instytucjonalne. Animacja, w mojej 
ocenie, takiego umocowania, jak na razie, się nie doczekała. 

W naszym kraju w większości przypadków kształcenie animatorów odbywa się na 
uniwersytetach, których mankamentem jest brak współpracy z otoczeniem zawodo-
wym. Uczelnie przyjęły w mojej opinii przekonanie, że zmiana w obszarze działalności 
społeczno-kulturalnej w Polsce dokona się dzięki zaszczepieniu idei owej zmiany 
w kolejnych rocznikach absolwentów. Brak działań akademików na rzecz dookreślenia 
przestrzeni zawodowej, w której mogliby się odnaleźć animatorzy kultury, animatorzy 
społeczno-kulturalni czy animatorzy społeczno-kulturowi, sprawia, że nawet najlepiej 
wykształceni absolwenci tych kierunków i specjalności nie potrafią dokonać zasadniczej 
zmiany w aktywności społeczno-kulturalnej polskiego społeczeństwa (Cyboran 2015). 
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Brak dookreślenia przestrzeni zawodowej oraz instytucjonalnego umocowania jest 
w mojej opinii podstawowym uwarunkowaniem blokującym rozwój animacji społecz-
no-kulturalnej w Polsce oraz profesjonalizację zawodową animatorów kultury.
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ANIMATOR NA TLE MAPY „KULTURA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE”.  
O PROFESJONALIZACJI ZAWODOWEJ ANIMATORÓW KULTURY

streszczenie: W niniejszym artykule autorka prezentuje koncepcje kształcenia animatorów kultury 
w Polsce i odnosi to do wniosków zaprezentowanych w raporcie „Kultura we współczesnej Polsce”. 
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o stan profesjonalizacji zawodowej animatorów. 
W artykule autorka dokonała przeglądu definicyjnych ujęć zawodu animatora. Zostało to skon-
frontowane z koncepcjami kształcenia i kompetencjami nabywanymi przez animatorów w różnych 
formach kształcenia. Obecnie kształcenie animatorów w większości przypadków odbywa się na 
uniwersytetach, których mankamentem jest znikome odnoszenie się do praktyki i brak współpracy 
z otoczeniem zawodowym wykładanego kierunku. Wnioskiem z artykułu jest teza, że nie nastąpiło 
dotychczas precyzyjne dookreślenie przestrzeni zawodowej animatorów kultury, jak również brak 
jest umocowania formalno-instytucjonalnego tej specjalności. W opinii autorki jest to głównym 
aspektem blokującym profesjonalizację zawodową w tej dziedzinie. 
słowa kluczowe: animator kultury, kształcenie animatorów, kompetencje animatorów.

ANIMATOR ON THE BACKGROUND OF THE MAP ‘CULTURE IN CONTEMPORARY POLAND’.  
ABOUT THE PROFESSIONAL POSITION OF ANIMATORS OF CULTURE

summary: In this paper the authoress presents some ideas on education of cultural animators in 
Poland and compiles them with conclusions presented in the report “Culture in Contemporary Po-
land”. The aim of this article is to answer the question about the professional position of animators. 
The authoress reviews definitions of  animator and confronts them with different ideas of training 
in various forms of education. Nowadays, the education of animators most often takes place in uni-
versities. But these institutions are not interested,  as much, as they should, in the cooperation with 
the professional environment of animators. The conclusion of this paper is the statement, that we 
still do not have the precise definition of the professional space of the cultural animators’ job and 
the institutional emplacement of this specialization. In the opinion of the authoress, this is the main 
aspect, which blocks the professional development of animators of culture.
keywords: animators of culture, training of animators, animator’s competence.
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PONADCZASOWE CECHY ANIMATORA KULTURY  
NA PODSTAWIE BIOGRAFII NOWOSąDECKIEJ HARCERKI  

BRONISŁAWY SZCZEPANIEC (1903-1996)

Analizując literaturę dotyczącą animacji społeczno-kulturalnej, uwagę zwracają liczne 
publikacje opisujące tzw. dobre praktyki oraz postacie współczesnych animatorów, któ-
rzy w ciekawy i skuteczny sposób „animują” różnorodne grupy docelowe1. Opisanych 
tam ludzi charakteryzuje pasja, innowacyjność, kreatywność. Często są to osoby o multi-
potencjalnej osobowości. Poznawanie sylwetek współczesnych animatorów społeczno-
-kulturalnych jest ważnym etapem formowania się młodych kadr. Obserwacja innych, 
analiza ich cech osobowościowych oraz metod działania jest też istotnym elementem 
samorozwoju. Opowiadanie historii własnego życia jest wartością zarówno dla same-
go opowiadającego, jak i dla osób, które tej historii słuchają lub ją czytają. Pomaga to 
w aktywnym kreowaniu własnej biografii. Takie podejście otwiera nowe perspektywy 
dyskursu w pedagogice społecznej (Krenz red. 2014). Hanna Solarczyk-Szwec zwraca 
uwagę, że „biografia, badania biograficzne i uczenie się biograficzne są już pojęciami 
nierozerwalnie związanymi z naukami pedagogicznymi” (Solarczyk-Szwec 2015, s. 119). 
Rozwój nurtu biograficznego polska andragogika zawdzięcza Oldze Czerniawskiej. 
Temat ten w swoich publikacjach rozwijały także m.in. Elżbieta Dubas czy Małgorzata 
Malec. Do biograficznego uczenia się dochodzi zarówno na podstawie własnej biografii, 
jak i na podstawie namysłu nad biografią innych osób. 

[…] Uczenie się z biografii innych natomiast to uczenie się w wyniku refleksji nad biografią 
innego. Biografia ta może być opowiadana, czytana, oglądana itp., zawarta w pamiętnikach, 
autobiografiach dziennikarskich, wywiadach biograficznych, w informacjach biograficznych 
publikowanych w mediach masowych, w tym np. artykułach prasowych, audycjach radiowych, 
reportażach telewizyjnych, filmach dokumentalnych i fabularyzowanych. Uczenie się z biografii 

* Łukasz Hajduk, dr – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład 
Pedagogiki Społecznej i Andragogiki; e-mail: lukasz.hajduk@uj.edu.pl.

1 Przykładem są: Teraz! Animacja kultury wydana przez Stowarzyszenie Katedra Kultury w 2008 r., 
w ramach projektu ANIMATOR; Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk cztery 
tomy wydane w latach 2009-2014 przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, opowia-
dające o działaniach w społecznościach lokalnych z całej Polski; Animacja lokalna. Jak aktywizować 
społeczności wiejskie? publikacja z 2008 r. powstała na podstawie doświadczeń projektu „W stronę 
polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”; katalog Dobre pomysły w Polsce 
opracowany w ramach projektu „ZOOM na domy kultury” realizowanego w latach 2008-2009.
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innego wymaga namysłu nad jego biografią i odniesienia jego doświadczeń biograficznych do 
posiadanej wiedzy i samowiedzy (Dubas 2015, s. 36). 

Do takiego uczenia się dochodzi również w procesie kształtowania przyszłych 
animatorów kultury. Już w latach 90. znaczenie szkiców biograficznych animatorów 
podkreślała Barbara Jedlewska. W publikacji Animatorzy kultury wobec wyzwań edu-
kacyjnych jeden z rozdziałów zatytułowany jest Wielcy animatorzy małych ojczyzn 
(szkice biograficzne) (Jedlewska 1999). Opisane tam sylwetki stanowią przykład do 
naśladowania dla młodszego pokolenia animatorów. Na wykorzystanie narracji bio-
graficznych w kształceniu przyszłych animatorów kultury zwraca też uwagę Małgorzata 
Olejarz (Olejarz 2005). Wnikliwej analizy biografii współczesnych animatorów doko-
nała w swojej publikacji również Alicja Delecka-Bury: 

Celem badań było wykrycie związków między zaistniałymi zdarzeniami krytycznymi w życiu 
animatorów kultury a odnoszeniem przez nich sukcesów w działalności animacyjnej. Poznanie 
ich biografii oraz zebranie informacji o zdarzeniach krytycznych i osobach znaczących w ich 
życiu pomogły wyłonić listę czynników wspierających kariery animatorów […] (Delecka-Bury 
2015, wstęp). 

Aby grono budzących zainteresowanie sylwetek było pełniejsze, można dołączać do 
niego osoby działające w innej kulturze lub w innych czasach. Historia rozwoju kultu-
rowego i społecznego Polski dostarcza nam wiele interesujących przykładów chętnie 
opisywanych w literaturze. Jednak wciąż pozostaje wiele osób, których biografie nie 
są powszechnie znane, a które pozostawiły przyszłym pokoleniom bogatą spuściznę, 
zdolną nadal motywować i inspirować. Biorąc pod uwagę właśnie takie „zapomniane” 
biografie, które dla współczesnych animatorów mogą się stać inspiracją, oraz mając 
świadomość potencjału związanego z uczeniem się na podstawie biografii innych osób, 
za interesujące uznałem przedstawienie życia i działalności Sądeczanki Bronisławy 
Szczepaniec – harcerki, nauczycielki, przede wszystkim jednak animatorki życia spo-
łecznego i kulturalnego w Nowym Sączu i okolicach. 

Cel artykułu i charakterystyka materiałów źródłowych

Celem artykułu – odnosząc się do zaprezentowanej biografii – jest wskazanie na po-
nadczasowe cechy animatora lokalnej społeczności. Aby go osiągnąć w pierwszej części 
tekstu zawarłem wspomnianą biografię, uwzględniającą najważniejsze etapy życia, osią-
gnięcia i spuściznę Bronisławy Szczepaniec. W drugiej części porównałem cechy współ-
czesnego animatora kultury z cechami zaprezentowanej postaci. Materiał badawczy, 
który poddałem analizie, to w pierwszej kolejności publikacje samej Szczepańcówny2; 

2 Śpiewają dunajcowe fale, Nowy Sącz 1992 oraz Służba ojczyźnie nowosądeckich harcerek i har-
cerzy 1939-1945, Nowy Sącz 1990.
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następnie wycinki prasowe oraz fragmenty jej biografii zawarte w innych opracowa-
niach3; zebrane przeze mnie materiały archiwalne dotyczące piosenek Bronisławy 
Szczepaniec4; a także wspomnienia opisane na portalach szkół, w których uczyła5; 
cennym materiałem są też wspomnienia, które usłyszałem osobiście od druhny Barbary 
Godfreyow6. Większa część materiałów została przeze mnie opracowana w trakcie 
realizacji projektu „Architekci naszej rzeczywistości”, którego wynikiem było wydanie 
w 2015 r. śpiewnika z piosenkami Szczepańcówny.

Bronisława Stefania Szczepaniec (1903-1996) – życie i twórczość

Urodziła się 18 sierpnia 1903 r. w Nowym Sączu, w rodzinie kolejarskiej, jako najstarsza 
córka Wojciecha i Bronisławy. Pierwszym etapem jej edukacji była czteroklasowa Szkoła 
Ludowa im. św. Elżbiety, następnie trzyklasowa Szkoła Wydziałowa im. Hoffmanowej. 
W 1922 r. zdała egzamin dojrzałości w Miejskim Seminarium Żeńskim. Rok później 
ukończyła Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego, aby w 1926 r. otrzymać dy-
plom nauczyciela szkół średnich z uprawnieniami do nauczania ćwiczeń cielesnych 
w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich. W 1935 r. zdała 
egzamin dojrzałości typu humanistycznego, co umożliwiło jej rozpoczęcie studiów 
z pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czas studiów przerwała II wojna świa-
towa. Tytuł magistra Szczepańcówna uzyskała dopiero po jej zakończeniu w 1945 r. 
W 1946 r. ukończyła Studium Pedagogiczne UJ. Otrzymany dyplom uprawniał ją do 
nauczania pedagogiki i propedeutyki filozofii w szkołach średnich ogólnokształcących 
i seminariach nauczycielskich. Zwieńczeniem kształcenia nauczycielskiego był dyplom 
nauczycielki szkół średnich w zakresie geografii, uzyskany w 1954 r. (Kobylińska 1997, 
s. 288).

Przed wojną pracowała jako nauczycielka w kilku sądeckich szkołach, od 1923 r. były 
to: Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Marii Konopnickiej, Prywatne Żeńskie 
Seminarium Nauczycielskie, Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater, Szkoła 

3 Są to przede wszystkim wspomnienia jej wychowanki i przyjaciółki Józefy Kobylińskiej publi-
kowane na łamach „Gazety Mszańskiej” i „Gazety Wyborczej” oraz w „Roczniku Sądeckim”, a także 
wycinki prasy sądeckiej, niektóre z niewiadomych źródeł, otrzymane od druhny Barbary Godfreyow.

4 Jest to kilkadziesiąt stron maszynopisów oraz odbitek ksero ręcznie przepisywanych tekstów 
z notatkami Barbary Godfreyow, które zgromadziłem w latach 2006-2012.

5 Portal II LO w Nowym Sączu oraz ZS nr 1 w Mszanie Dolnej.
6 Do 2006 r. spotykałem się z druhną jako drużynowy i komendant szczepu „Pogórze” – wtedy 

to druhna zainteresowała mnie postacią Szczepańcówny, później w latach 2006-2012 spotkania miały 
charakter prywatny, ostatnie wizyty odbyły się w 2015 r., kiedy druhna z powodów zdrowotnych 
nie była się już w stanie komunikować. Wartościowy merytorycznie jest zapis audio oraz dokonana 
przeze mnie transkrypcja wywiadu przeprowadzonego z druhną Godfreyow przez harcerki Elżbietę 
Hajduk i Beatę Łukasik w 2001 r.



290 Łukasz Hajduk

Przemysłowa Żeńska Towarzystwa Szkół Ludowych, Koedukacyjna Szkoła Handlowa 
TSH (Kobylińska 1997, s. 288).

Lata II wojny światowej Szczepańcówna spędziła w Mszanie Dolnej, pracując 
w Żeńskiej Siedmioklasowej Szkole Powszechnej (obecnie SP nr 2). Jednocześnie pro-
wadziła tajne nauczanie, była też łączniczką Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 
(pseudonim „Wrzos”). Nowa nauczycielka pojawiła się w placówce 1 września 1940 
r. Początkowo niechętnie przyjęta przez uczennice, szybko zyskała ich przychylność: 

[…] uważały bowiem, że „nowa pani” została narzucona przez okupanta. Bardzo szybko jednak 
ta wspaniała nauczycielka i pedagog, przedwojenna sądecka instruktorka harcerska, przełamała 
lody i zawładnęła sercami swoich podopiecznych (Kobylińska 1999, s. 4). 

Bronisława Szczepaniec nie ograniczała się do wykonywania swoich podstawowych 
obowiązków. Uczyła więcej, niż pozwalały warunki okupacyjne, założyła szkolny chór, 
organizowała w szkole widowiska, które sama opracowywała na podstawie ludowych 
zwyczajów. Poprzez kultywowanie miejscowych obrzędów dawała wszystkim miesz-
kańcom prawdziwą lekcję polskości. Jednym z odnotowanych incydentów, za który 
została upomniana przez niemieckiego wizytatora, było powieszenie w gabinecie dy-
rekcji szkoły wieńca dożynkowego. Od samego początku pobytu w nowym miejscu 
była Szczepańcówna zaangażowana w tajne nauczanie, które już po dwóch latach 
przyjęło formę zorganizowaną. Bronisława Szczepaniec pełniła funkcję wiceprzewod-
niczącej tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Limanowej. Lekcje odbywały 
się m.in. w jej wynajmowanym mieszkaniu. Do stycznia 1945 r. powołane przez nią 
komisje egzaminacyjne przeprowadziły 83 egzaminy promocyjne i 18 egzaminów 
dojrzałości. Oprócz własnego zaangażowania, do konspiracyjnego nauczania mobili-
zowała Bronisława Szczepaniec również innych nauczycieli, którzy zostali przymusowo 
przeniesieni do tej szkoły z różnych części Polski. Jeszcze jedną aktywnością podjętą 
podczas okupacji było kierowanie tajną biblioteką podręczników i lektur (Kobylińska 
1997, s. 288-289).

Po zakończeniu wojny powróciła do Nowego Sącza, gdzie spędziła resztę swojego 
życia. Do 1952 r. uczyła w Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej, później, 
na skutek szykan ze strony władz PRL, została przeniesiona do LO w Starym Sączu, 
a następnie, po odwołaniu zainteresowanej, do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym 
Sączu, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1971 r. Przeniesienie jej do szkoły 
podstawowej było celowym posunięciem władz, które nie chciały, aby „niewygod-
na” politycznie i światopoglądowo harcerka miała wpływ na dorastającą młodzież 
(Kobylińska 1997, s. 289). W piśmie Komisji Rehabilitacyjnej przy Wydziale Oświaty 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie czytamy: 
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Przeniesienie jej do szkoły ćwiczeń, a następnie do liceum w Starym Sączu, było krzywdą 
popełnioną z przyczyn politycznych (praca w harcerstwie). Wszystkie opinie o pracy Koleżanki 
są jak najbardziej pozytywne i świadczą, że Koleżanka jest dobrym fachowcem i zamiłowanym 
nauczycielem. W związku z tym Wojewódzka Komisja Rehabilitacyjna przyznaje Koleżance 
pełną rehabilitację moralną jako osobie bezpodstawnie skrzywdzonej (Pismo L.dz. 162/37/KR 
z dnia 24.04.1957).

Ważną częścią życia Bronisławy Szczepaniec było harcerstwo, z którym związała 
się w 1919  r., wstępując do założonej w 1913 r. pierwszej żeńskiej drużyny skautowej 
na terenie Nowego Sącza. Przekonana o wartości harcerstwa, w latach późniejszych, 
razem z innym Sądeczaninem Stanisławem Bugajskim krzewiła te idee wśród sądeckiej 
młodzieży. Przez wiele lat, od 1947 r., pełniła funkcję komendantki wszystkich żeń-
skich hufców w Nowym Sączu. Jako instruktorka ZHP reprezentowała nowosądeckie 
harcerstwo m.in. na zlotach we Lwowie, Spale i w Goedele. „Skrzętna pszczoła” – bo 
takie imię harcerskie nosiła – założyła też Krąg Starszoharcerski w Nowym Sączu, 
w którym aktywnie działała do śmierci w 1996 r. We wspomnieniu o niej prof. Józefa 
Kobylińska napisała: 

Wychowała duże grono wspaniałych instruktorów harcerstwa. Kierowana przez Nią bardzo 
liczna organizacja harcerska miała poważny wpływ na życie Sądecczyzny. Kierując się konse-
kwentnie zasadami religii katolickiej oraz przyrzeczenia i prawa harcerskiego, wychowywała 
młodzież na rzetelnych ludzi i dobrych Polaków (Kobylińska 1997, s. 290). 

Szczególnie cenne są też wspomnienia druhny Barbary Godfreyow, bliskiej współ-
pracowniczki „Skrzętnej Pszczoły”: „Jak zmarła dh. Bronka, to zadaliśmy sobie pytanie: 
»Co teraz będzie? Jak my sobie damy radę?«. A przecież byli inni, ale ta osoba była dla 
nas takim absolutnym wzorem […]”7.

Oprócz harcerskiej służby była też Szczepańcówna członkinią Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 
O jej organizatorskim i liderskim duchu świadczy to, że już na emeryturze, w 1981 r., 
werbując innych emerytowanych nauczycieli, założyła koło Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, którego została przewodniczącą. Jako humanistka 
żywo interesowała się kulturą, tradycją i folklorem. To właśnie te zamiłowania powo-
dowały, że podczas harcerskich wędrówek pisała piosenki odzwierciedlające zarówno 
piękno Sądecczyzny, jak i harcerskiego ducha. Jedną z nich, jest znana w całej Polsce 
pieśń harcerska Po całej Polsce: 

Po całej Polsce o tej godzinie/ Palą się watry i sypią skry./ Z tysiąca piersi jedna pieśń pły-
nie/ Harcerskie myśli harcerskie sny./ Mienią się złotem krwawe płomienie./ Myśl z nimi leci, 
hen w nieba próg,/ Palą się serca, snują marzenia/ I błogosławi harcerzom Bóg (cyt. za Hajduk, 
Dziedzic 2015, s. 21). 

7 Wywiad z druhną Barbarą Godfreyow, źródło: archiwum autora.
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Teksty poszczególnych utworów wskazują na niesamowity optymizm oraz pa-
sję i radość życia autorki, są też swoistą afirmacją przyrody Sądecczyzny i Podhala: 
„O już słońce ozłociło Sokolicy szczyt./ Wstaje cudny wiosny ranek, oto słońca świt./ 
Już się mienią mgły i fale dunajcowych wód./ Gdzie piękniejszy, gdzie na świecie jak 
nie tutaj cud?” (cyt. za Hajduk, Dziedzic 2015, s. 22). Jednocześnie prosto i wymow-
nie przypominają o tradycyjnych wartościach, takich jak rodzina, braterstwo, praca, 
ojczyzna. Wiele pieśni jest utrzymanych w formie modlitwy do Boga: „Błogosław 
Panie naszą chatę,/ Pod której dachem w imię Twe,/ W służbie bliźniego i ojczyzny/ 
hartuje młodzież dusze swe” (cyt. za Hajduk, Dziedzic 2015, s. 7). Jest też Bronisława 
Szczepaniec autorką innych opracowań Almanachu regionalnej twórczości literackiej 
Sądecczyzny, powieści dla młodzieży Ozimina, poematu Śpiewają dunajcowe fale i kilku 
innych. Wspomniany poemat to historia Sądecczyzny sięgająca czasów Prasłowian: 
„Pień na pień/ siekiery stuk/ człowiek tu stawia dom./ Tu jego schron/ na noc i dzień” 
(Szczepaniec 1990, s. 2). Autorka przypomina początki miasta: „Gdy minęły wieki, 
lata,/ Sędzimir co Sędkiem zwan/ tu, gdzie łączą się dwie rzeki [chodzi o Dunajec 
i Poprad – przyp. autora],/ tu osady nowej pan./ A od Sędka Sącza imię/ pośród innych 
osad lśni/ i od wieków w Polsce słynie/ przez historii polskiej dni” (Szczepaniec 1990, 
s. 4). W tekście historia Nowego Sącza wpleciona jest w historię Polski. Opisane są 
m.in. dzieje św. Kingi i Bolesława, założenie Nowego Sącza w 1292 r., rozwój kultury 
od XIV do XVII w., historia Konfederatów Barskich, potop szwedzki, rozbiory Polski 
oraz zrywy wyzwoleńczo-narodowe, czasy I i II wojny światowej. Opracowanie zawie-
ra dodatkowe notatki autorki przedstawiające ważniejsze biografie czy wydarzenia, 
a także wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych utworów w szkolnych 
przedstawieniach. Jest to pewnego rodzaju współczesna biblia pauperum zawierająca 
historię miasta, opracowaną w sposób literacki, językiem przystępnym. We wstępie do 
wydania z 1990 r. napisano: 

Poemat „Śpiewają dunajcowe fale” jest jakby zbiorem sygnałów z czasów historii Nowego 
Sącza i wspomnień Sądeczan z tą historią związanych. Pomyślany dla tych, którzy z różnych 
względów nie mogą korzystać ze źródeł naukowych (Szczepaniec 1990, wstęp). 

Z innych publikacji warto wspomnieć o pieczołowicie spisanej historii sądeckiego 
harcerstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lata II wojny światowej. W książce 
Służba ojczyźnie nowosądeckich harcerek i harcerzy 1939-1945 autorka szczegółowo, 
z podaniem źródeł, opisuje harcerskie zaangażowanie w odzyskanie wolności. W tek-
ście przytoczone są fragmenty listów, relacje naocznych świadków, opisane są biografie 
oraz podane zestawienia liczbowe. Książka stanowi ważne dla Sądecczyzny świadectwo 
harcerskiego patriotyzmu. Jeszcze jednym rodzajem twórczości Bronisławy Szczepaniec, 
wskazującym na jej wkład w upowszechnianie tradycji i kultury wśród młodzieży, są 
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montaże literackie przeznaczone do wystawiania na scenie podczas szkolnych akademii, 
m.in. sceniczne przedstawienie Sobótki Jana Kochanowskiego grane w krakowskim 
Barbakanie, Pieśń o Warszawie obraz sceniczny z pierwszych dni po powstaniu war-
szawskim, Zwyczaje cechowe w XVII wieku w Nowym Sączu (Szczepaniec 1990, wstęp). 
Zaprezentowana twórczość literacka Bronisławy Szczepaniec jest dopełnieniem zarów-
no jej zaangażowania w proces kształtowania młodego pokolenia, jak i jej własnych 
zainteresowań literaturą, historią i etnografią Sądecczyzny.

Po śmierci sylwetka Bronisławy Szczepaniec była kilkakrotnie przypominana 
Sądeczanom. Jednym z ważniejszych wydarzeń były obchody 100-lecia II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Spotkali się wówczas 
jej liczni wychowankowie i współpracownicy. Centralnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy dedykowanej „Skrzętnej Pszczole”. Na korytarzach II LO obecni byli 
reprezentanci kilku pokoleń, nie tylko z Nowego Sącza. Drugie wydarzenie związane 
było z piosenkami autorstwa Szczepańcówny. Jej piosenki są śpiewane przez harce-
rzy i harcerki od czasów wojny aż po współczesność. Obecnie jednak coraz częściej 
bez świadomości autorstwa. Świadczą o tym harcerskie śpiewniki, w których przy 
wspomnianych piosenkach albo podaje się błędnego autora, albo zaznacza, że jest 
on nieznany. Hołdem oddanym Bronisławie Szczepaniec, a jednocześnie próbą upo-
rządkowania napisanych przez nią piosenek było wydanie śpiewnika zatytułowanego 
Niechże lecą nasze pieśni. Opracowany w 2015 r. zbiór był wynikiem realizacji pro-
jektu „Architekci naszej rzeczywistości”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Oprócz śpiewnika, w ramach projektu została odsłonięta 
drewniana tablica z wizerunkiem Szczepańcówny, odbyło się wspólne śpiewanie jej 
piosenek, a na stronie internetowej stowarzyszenia Wczoraj, Dziś, Jutro – realizatora 
projektu – została udostępniona darmowa aplikacja zawierająca nuty i nagrania linii 
melodycznej do zebranych piosenek8. 

W jednym ze wspomnień o Skrzętnej Pszczole napisano, że do „Niej przychodziło 
się jak do źródła”9. Szukając przyczyn jej zaangażowania i patriotyzmu, należy zwró-
cić uwagę na pozostałych członków rodziny Szczepańców. Jej starszy, przyrodni brat, 
dr Stanisław Szczepaniec (1895-1963), był majorem Wojska Polskiego, legionistą, obroń-
cą Lwowa i Przemyśla, kawalerem orderu Virtuti Militari, najmłodszy zaś z rodzeństwa 
Henryk Szczepaniec (1915-1943), żołnierz Armii Krajowej, został rozstrzelany przez 
gestapo w Tarnowie. Jej cztery siostry to: Helena Szczepaniec (1907-1995), również 
żołnierz Armii Krajowej, nauczycielka, mgr pedagogiki; Stanisława Szczepaniec-Tyc 
(1905-1955), żołnierz Armii Krajowej, łączniczka tajnego nauczania Okręgu Kraków 

8 http://www.wczorajdzisjutro.pl/architekci-naszej-rzeczywistosci/pliki-do-pobrania/, 15.10.2016.
9 Wspomnienie Bronisławy Szczepaniec z 27.09.2003 r., autor o pseudonimie Słoneczny Grot, 

źródło: archiwum autora. 
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(A. Leśniak, J. Leśniak 2000, s. 370). Pozostałe siostry: Maria Kolek (1909-2007) w cza-
sie wojny była wychowawczynią ochronki dla chłopców w Krakowie oraz członkiem 
Szarych Szeregów, po wojnie powróciła do Nowego Sącza, angażując się w pracę na-
uczycielską oraz służbę harcerską. Olga Mikołajewska (1915-2000) również żołnierz 
ZWZ-AK, łączniczka. Ich losy niewątpliwie są świadectwem dobrego, patriotycznego 
wychowania w rodzinie. Tak o Szczepańcównie pisał Jan Cieślak ps. „Maciej”, major, ofi-
cer sztabu, adiunkt 1. Pułku Strzelców Podhalańskich: „Odznaczała się wielką odwagą, 
wykonywała rozkazy sumiennie […] cechowała [ją] wybitna inteligencja. Spełniała swo-
je obowiązki jako wielka patriotka swojej Ojczyzny” (cyt. za Kobylińska 1997, s. 289). 
Wśród odznaczeń, którymi uhonorowano Bronisławę Szczepaniec, należy wyróżnić: 
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż 
Zasługi dla ZHP, Medal Pamiątkowy „Przyjacielowi za Uśmiech Dziecka” (Kobylińska 
1997, s. 290) oraz liczne odznaczenia regionalne, w tym: Złotą Odznakę „Zasłużony 
w rozwoju Sądecczyzny” oraz złotą Tarczę Herbową Miasta Nowego Sącza (Kobylińska 
2003, s. 8). Jednym z istotnych świadectw wskazujących na postawę Szczepańcówny 
są wspomnienia Józefy Kobylińskiej oraz druhny Barbary Godfreyow, do których 
m.in. odwołuję się w tym artykule. W okresie nauczania w szkole w Mszanie Dolnej 
Bronisława Szczepaniec była wychowawczynią Kobylińskiej, a przygarnięcie jej do siebie 
jako uczennicy tajnego nauczania w zakresie gimnazjum, w 1942 r., było początkiem 
prawdziwej przyjaźni. Tak swoją mentorkę wspomina prof. dr hab. filologii polskiej 
Józefa Kobylińska: 

[…] nauczyła nas w tych ciężkich czasach [wojny], jak i gdzie szukać dróg do zdobywania wiedzy, 
budziła w nas umiłowanie wszystkiego co polskie. […] Często na przerwie gromadziłyśmy się 
wokół naszej wychowawczyni, by posłuchać Jej opowiadań, wspomnień z pracy z młodzieżą, 
z obozów i zlotów harcerskich. Przy tej okazji umiała zawsze podać jakąś wskazówkę czy prze-
strogę życiową dla nas, umiała wzbudzić tęsknotę za tym, co dobre, co polskie. […] Dziękuję 
losowi, że miałam szczęście Ją spotkać, być jej uczennicą i wychowanką, a także do końca jej 
życia cieszyć się Jej przyjaźnią (Kobylińska 2003, s. 8). 

Z Godfreyow zetknęła się Szczepańcówna w sądeckim harcerstwie. To głównie 
dzięki jej zaangażowaniu wydany został wspomniany już śpiewnik z piosenkami druhny 
Bronki.

Nieraz tak mówimy, że jak dla nas Polaków i harcerek Ojciec Święty jest wzorcem, jedynym 
wzorcem w życiu, tak dh. Bronka, to dla nas taki papież sądecki. To był człowiek tak dużej dobroci 
[…]. Nigdy nie zaostrzała sytuacji, zawsze służyła dobrą radą, nigdy nie rozjątrzała i zawsze 
łagodziła, a przecież my w młodym wieku ciągle się buntujemy, a ona zawsze pokonywała nas 
swoją dobrocią10. 

10 Wywiad z druhną Barbarą Godfreyow, źródło: archiwum autora.
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W cytowanym już wstępie do wydania poematu Śpiewają dunajcowe fale Edward 
Smajdor napisał: 

Autorka może być zadowolona ze swej długoletniej pracy wychowawczej. Jest postacią sze-
roko znaną, cenioną i lubianą w Ziemi Sądeckiej, jak również poza nią. W jej pracach i utworach 
przebija uśmiechnięta, zawsze młodzieńcza pogodna Jej twarz (Szczepaniec 1990, wstęp). 

Taką Szczepańcównę zapamiętali mieszkańcy Nowego Sącz, a jej biografia jest cen-
nym materiałem, który może inspirować również poza granicami Sądecczyzny.

Ponadczasowe cechy animatora

W jednej z publikacji dla animatorów kultury zostały przytoczone wypowiedzi samych 
animatorów, odpowiadających na pytanie: animator kultury – kto to taki? Wśród 
różnorodnych interpretacji animator definiowany jest jako ktoś, kto zawsze zostawia 
pustą przestrzeń do odkrycia na nowo; ktoś, kto zauważa potrzeby w danym miejscu 
i znajduje ludzi, którzy chcą działać na rzecz zaspokojenia tych potrzeb; to wreszcie 
ktoś, kto jest miłośnikiem i zna rzemiosło, a także ktoś, kto sprawia, że ludzie spotykają 
się ze sobą, kto dzieli się z innymi swoją pasją i zamiłowaniami (DLA… 2009, s. 12-13). 
Urszula Lewartowicz definiuje animatora kultury przede wszystkim jako osobę pełną 
pasji, która własnym entuzjazmem zaraża innych: „Jego działalność jest skoncentro-
wana nie na tym, co wymyśla sam, a na tym, co wydobywa z wnętrza innych […]” 
(Lewartowicz 2015, s. 286). Szukając jego ważnych cech, wymienia za Janem Gradem 
i Urszulą Kaczmarek dynamikę w działaniu, kreatywność i innowacyjność, umiejęt-
ności komunikacyjne, zdolność do przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i rzetelny, 
umiejętność organizowania działalności i wyznaczania zadań, umiejętność szybkiego 
podejmowania decyzji. Przytacza też bardziej rozbudowane zespoły cech zdefiniowane 
przez Jedlewską: cechy intelektu (bystrość, inteligencja, otwartość umysłu, intuicja, 
wyobraźnia, szeroka wiedza o kulturze, wychowaniu i człowieku), cechy temperamentu 
(pobudliwość, aktywność, ruchliwość, wesołość, przebojowość, odporność na stres), 
cechy woli (wytrwałość, ambicja, pracowitość, konsekwencja, obowiązkowość), cechy 
społeczno-moralne (życzliwość, komunikatywność, zaangażowanie, empatia, serdecz-
ność, aktywność, bezinteresowność, autentyczność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, 
ufność, pogoda ducha) (Lewartowicz 2015, s. 286-287). Podobnych typologii na gruncie 
teorii animacji kultury można znaleźć więcej, żadna z nich nie zamyka jednoznacznie 
cech animatora kultury. Za podsumowanie powyższych uznałem cechy zdefiniowane 
przez Barbarę Fatygę na potrzeby Sieci Badawczej Obserwatorium Żywej Kultury: 

Najważniejsze cechy dobrego animatora to: wysoki poziom świadomości celów, które za-
mierza osiągnąć; umiejętność współpracy z ludźmi wsparta otwartością i empatią; wyobraźnia; 
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autokrytycyzm i radzenie sobie z własnym autorytetem; wszechstronne zainteresowania kulturą 
oraz nieprzeparta chęć uczenia się […] (Fatyga 2014). 

Analizując właśnie te cechy, porównałem je z cechami Bronisławy Szczepaniec. 
O wysokim poziomie świadomości celów świadczą wypowiedzi osób związanych 

ze Szczepańcówną, a także wypowiedzi samej „Skrzętnej Pszczoły”. Na pierwszej stronie 
publikacji Służba ojczyźnie nowosądeckich harcerek i harcerzy 1939-1945 zamiesz-
czona jest dedykacja autorki dla młodzieży. Są to słowa przyrzeczenia harcerskiego: 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść chętną pomoc 
bliźnim; być posłusznym prawu harcerskiemu” (Szczepaniec 1992, s. 1). Odczytując 
tę dedykację, należy pamiętać, że w czasach, gdy Szczepańcówna spisywała historię 
harcerstwa, w oficjalnej, przyjętej przez komunistyczne harcerstwo wersji przyrzecze-
nia, nie było słowa „Bóg”. Opisując czasy II wojny światowej, autorka podsumowuje: 
„Zostawiliśmy ślad, który innym wskaże drogę w pracy i radości […]” (Szczepaniec 
1992, s. 13). Poszczególne wydarzenia z życia druhny Szczepaniec układają się w sen-
sownie przemyślaną całość – zdobywanie wykształcenia i pogłębianie kwalifikacji 
nauczycielskich, kierownicze funkcje w ruchu harcerskim, a później założenie Kręgu 
Starszoharcerskiego. Kiedy sądeckie harcerstwo zostało zagrożone przez ideologiczne 
wypatrzenie, tak charakterystyczne dla ZHP czasów PRL, Bronisława Szczepaniec 
wraz z innymi harcerkami podjęła działania zapobiegawcze, uwieńczone założeniem 
w Nowym Sączu drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Świadomość celów 
widoczna jest też w pracy nauczycielskiej w Mszanie Dolnej. Z jednej strony tajne 
nauczanie, a z drugiej codzienna, oficjalna praca z młodzieżą nacechowana patrio-
tycznymi wątkami – przemycanie narodowych pieśni do repertuaru chóru; organizacje 
teatralnych przedstawień opartych na ludowych, polskich tradycjach; wypożyczanie 
książek; opowieści o przedwojennych czasach ukazujące Polskę wolną i pełną świet-
ności. Bronisława Szczepaniec miała głęboką świadomość tego, w jakiej Polsce żyje 
i jaki jej obraz chce przedstawiać swoim wychowankom. Z jednej strony piosenki 
ukazujące piękno „małej ojczyzny”, radość życia, harcerskie wartości. Z drugiej zaś 
pełne oddanie ojczyźnie, aż do śmierci, opisane w poemacie Śpiewają dunajcowe fale. 
Twórczości Szczepańcówny nie można analizować wybiórczo. Dopiero spojrzenie na 
całość ukazuje pełnię, którą autorka chciała przekazać młodzieży. 

Współpraca z ludźmi oparta na otwartości i empatii cechowała całe życie Szcze-
pańcówny. Odznaczała się nimi zarówno w służbie harcerskiej, jak i nauczycielskim 
powołaniu. Cały czas otaczali ją ludzie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny – jako 
najstarsza z rodzeństwa (miała starszego przyrodniego brata), mimo swoich licznych 
aktywności, cały czas pomagała rodzicom. Kiedy została wysłana do pracy w Mszanie 
Dolnej bardzo szybko zaskarbiła sobie sympatię tamtejszych uczniów. Nie wystarczało 
jej, że sama zaangażowała się w tajne nauczanie, musiała jeszcze przy okazji „wciągać” 
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do tej służby innych nauczycieli. Kiedy po wojnie powróciła do Nowego Sącza, od razu 
rozpoczęła pracę z młodzieżą. Inspirowała innych nauczycieli, była wzorem dla sądec-
kich instruktorów. Cały czas otaczali ją inni ludzie. Druhna Barbara Godfreyow pytana 
o harcerskie postacie, które pamięta, bez namysłu odpowiada: „Naszą instruktorką 
była dh. Bronisława Szczepaniec, wspaniały człowiek, który nas nauczył harcerstwa”11. 
Prawdziwy animator kultury żyje wśród ludzi. Być może dlatego tak trudno w tym 
zawodzie oddzielić pracę od prywatnego życia. Historia druhny Bronki, która nigdy 
nie założyła własnej rodziny, jest tego dowodem. Rodziną Szczepańcówny byli sądeccy 
druhny i druhowie, nauczyciele, członkowie PTTK. Jej praca zawodowa – nauczycielka 
w szkole – mieszała się z harcerską pasją i innymi zainteresowaniami. Warto podkreślić, 
jak ważne w kształceniu animatorów jest właśnie takie bycie wśród ludzi. Mówi o tym 
w rozmowie z Grzegorzem Godlewskim Zofia Dworakowska: 

Ta samodzielność animatora jest bardzo ważna […] jestem przekonana, że dla osoby, która 
ma predyspozycje, jest refleksyjna i empatyczna, najważniejszą szkołą animacji kultury są spo-
tkania z niezwykłymi ludźmi, nie tylko mistrzami, ale po prostu z różnymi ludźmi (Animacja 
kultury jako idea 2013).

Wyobraźnia uwidacznia się w opracowanych przez Bronisławę Szczepaniec monta-
żach scenicznych. Dodatkowo jej sposoby „przemycania” treści patriotycznych podczas 
nauczania w Mszanie Dolnej wskazują na pomysłowość i kreatywność. Już sam pomysł 
napisania poematu Śpiewają dunajcowe fale jest przejawem niecodziennej wyobraźni. 
Książka stanowi szczery, komunikatywny przekaz. Autorka mówi do czytelnika poetyc-
kimi obrazami, przytaczając jednocześnie historyczne fakty, wspomnienia Sądeczan 
oraz ludowe pieśni i podania. Takim lirycznym obrazem, świadczącym o wyobraźni 
autorki jest wiersz Dunajec: 

Płyniesz w słońcu/ modrą falą/ wiatr ci niesie/ nuty pieśni/ płyniesz płyniesz/ od stuleci/ 
modre wody/ iskry słońca/ ciemne lasy/ białe skały/ sto zieleni/ sto błękitu/ śpiewasz baśnie/ 
i legendy/ dawne czasy/ dawne dzieje/ Janosika/ skok przez fale/ skok kuriera/ w świat daleki/ 
wiążesz w biegu/ w trwałe sploty/ plusk twej wody/ twoja piosnka […] (Szczepaniec 1990, s. 47). 

We wspomnieniach o jej pracy w Mszanie Dolnej, gdzie z narażeniem życia „wymy-
ślała” różne sposoby kształtowania postawy patriotycznej – regionalne przedstawienia, 
widowiska szkolne – czytamy: „To był jej pomysł na budzenie patriotyzmu i miłości 
do małej ojczyzny – o tej Wielkiej wszak nie wolno było wspominać […]” (Kobylińska 
1997, s. 290). To wyobraźnia pomagała jej „pociągać” młodzież za harcerskimi i naro-
dowymi ideałami. Dlatego w czasach, kiedy pełniła funkcję hufcowej, nowosądeckie 
harcerstwo tak bardzo rozkwitało, prezentując się na krajowych i międzynarodowych 
zlotach. 

11 Wywiad z druhną Barbarą Godfreyow, źródło: archiwum autora.
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Przejawem dużej dozy autokrytycyzmu i radzenie sobie z własnym autorytetem 
jest m.in. nieprzywiązywanie wagi do zaznaczania autorstwa licznych piosenek i opra-
cowań literackich. To dlatego Godfreyow tak bardzo zabiegała o wydanie śpiewnika, 
zawierającego piosenki druhny Bronki. Wiedziała, że wiele z nich jest śpiewanych, ale 
współcześni harcerze nie wiedzą, kto jest ich autorem. Bronisława Szczepaniec, mimo 
że była niekwestionowaną liderką sądeckiego harcerstwa, zawsze pozostawała w cieniu. 
We wspomnieniach i biografiach często podkreślana jest jej skromność. Takie zacho-
wanie to istotna kwestia w dziedzinie kształcenia animatorów. Fatyga zwraca uwagę, 
że „[…] specyfika charyzmy animatora wynika z jego autorytetu, którego niezbędną 
składową jest umiejętność »usuwania się w cień«, gdy działania animacyjne zaczynają 
przynosić rezultaty” (Fatyga 2014). Analizując kolejne życiowe decyzje Szczepańcówny, 
można zauważyć jedną prawidłowość. Ona była tą, która mobilizowała, zachęcała, or-
ganizowała innych. Bardzo szybko zaczęła pełnić funkcje kierownicze w harcerstwie. 
Podczas okupacji mobilizowała nauczycieli do tajnego nauczania. Już na emeryturze 
zmotywowała innych emerytów do założenia koła solidarnościowego, a sądeckich 
druhów i druhny do utworzenia kręgu starszoharcerskiego. Jednak w każdym z tych 
przypadków nie uchylała się od odpowiedzialności, tylko ofiarnie kierowała daną grupą 
czy inicjatywą. Za każdym razem robiła to z wielką delikatnością, nie narzucając swo-
jego zdania, licząc się z innymi. Jednak kiedy wyczuwała zagrożenie, otwarcie o tym 
informowała. Szczepańcówna była jedną z ważniejszych postaci podczas zorganizo-
wanego w 1990 r. w Nowym Sączu spotkania instruktorów harcerskich, którego celem 
była dyskusja nad kondycją ówczesnego ZHP. 

Zaproszenie zostało wystosowane do 200 osób. Przybyło ok. 40 instruktorów harcerzy i sym-
patyków ruchu. Nie pojawił się nikt z Komendy Chorągwi Nowosądeckiej ZHP oraz ze strony 
Władz Oświatowych. Zaraz na początku druh Jacek Rzaski zaproponował odejście od narzuco-
nych z góry tematów na rzecz rozmowy o sprawach ratowania sądeckiego harcerstwa. Tak też 
się stało. Pierwsze dwie godziny upłynęły na wzajemnym „badaniu” się uczestników obrad. We 
wspólnym kręgu zasiedli bowiem przedstawiciele kilku harcerskich pokoleń, druhowie, którzy 
swoją działalność rozpoczynali jeszcze przed drugą wojną światową, w tym pionierka sądeckich 
harcerzy BRONISŁAWA SZCZEPANIEC […] (Rozpoczynamy od zera 1990). 

Druhna Bronka nie spoczęła tylko na dyskusjach, sama za słaba, aby działać, 
podpowiadała instruktorom sądeckim, aby założyli drużynę Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, odcinając się tym samym od wypaczonego przez komunistyczny 
ustrój ZHP. Tak wspomina tę historię druhna Godfreyow: 

Zostałam namówiona przez moich byłych instruktorów, dh. Bronkę, dh. Pawłowskie go, 
dh. Kazię Pawłowską: „Słuchaj, w tym klasztorze jest dużo dziewcząt, one tam przez 3-4 lata uczą 
się gastronomii” [obecnie Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, przyp. autora]. 
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Ponieważ instruktorki znały te siostry zakonne, a ja byłam znana, poleciły mi i poprosiły, żebym 
ja tę drużynę poprowadziła. […] Tam też, w 1994 roku powstała pierwsza drużyna12. 

Rok później powstała druga drużyna, założona przez siostrę Szczepańcówny, druhnę 
Kolek.

Pozostaje jeszcze wszechstronne zainteresowanie kulturą – w przypadku Bronisławy 
Szczepaniec zwłaszcza kulturą regionalną, a także regionalną etnografią, historią, geo-
grafią i literaturą. Dowodem na to są przywoływane już opracowania literackie. Wiąże 
się z tym również nieustanna chęć uczenia się. W jej biografii czytamy: „Cechowała ją 
systematyczna dążność do poszerzania i pogłębiania wiedzy […]” (Kobylińska 1997, 
s. 289). W innej części: „[…] dyplomy uzyskiwała z wynikiem bardzo dobrym lub z wy-
różnieniem […]” (Kobylińska 1997, s. 288) oraz „Była humanistką, kochała literaturę, 
historię, interesowała się kulturą, folklorem i tradycjami ludowymi […]” (Kobylińska 
1997, s. 290). Te zainteresowania realizowane były w konkretnych sytuacjach. Sądeccy 
harcerze i harcerki na zlotach – również tych międzynarodowych, zagranicznych – za-
wsze mieli swój oryginalny program artystyczny. Zawdzięczali to m.in. druhnie Bronce. 
Pracując jako nauczycielka w Mszanie Dolnej, opierając się na swoich materiałach, 
organizowała widowiska folklorystyczne takie jak wigilia czy dożynki. Zamiłowanie 
do tradycji i kultury regionu widoczne jest też w jej piosenkach. Niektóre z nich pisała 
razem z towarzyszącymi jej harcerkami, podczas obozów i biwaków. Przykładem jest 
utwór napisany w 1928 r., podczas spływu Dunajcem w Pieninach: „Wśród modrych fal, 
płyniemy w dal./ Słońce lśni, fale drżą, a łódki mkną. […] Legendę Tatr gwiżdże nam 
wiatr/ Janosik, Janicek, Zbójnicek. […] To cudów cud, wśród czarów złud,/ Gdzie gór 
skroń, pieśni toń, płynie pieśń […]” (cyt. za Hajduk, Dziedzic 2015, s. 26). Jest to istotna 
cecha Szczepańcówny, która innym dawała pełne prawo do wyrażania siebie, do własnej 
twórczości. Podsumuję to słowami Dworakowskiej: „W animacji kultury ważniejsza 
niż stosowane techniki jest koncepcja kultury, która zakłada nie tylko aktywność, ale 
twórczość i niezależność uczestników” (Animacja kultury jako idea 2013).

Tak zamyka się katalog cech współczesnego animatora kultury, w którego rolę 
wpisuje się również Bronisława Szczepaniec. W jej działalności można dostrzec wiele 
„dobrych praktyk”, cennych dla animatorów XXI w. Jej sposób „animowania” jest też 
zgodny z takim, o którym mówi Godlewski: 

Zadaniem animatora – to jest chyba najważniejsza jego rola – jest zaproponowanie sytu-
acji czy środków artykulacji, które pozwolą im wypowiedzieć swoje miejsce w świecie, własną 
perspektywę, otoczenie, środowisko, to wszystko, czego przychodzący z zewnątrz animator, 
z „gotowymi” środkami, z „gotowymi” metodami, nawet nie zauważy, nie będzie miał okazji, 
bo ten przywieziony „sprzęt” mu to przysłoni (Animacja kultury jako idea 2013). 

12 Wywiad z druhną Barbarą Godfreyow, źródło: archiwum autora.
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Było to szczególnie trudne w latach, w których działała Bronisława Szczepaniec. 
Dlatego tym bardziej warto zwrócić na to uwagę, kształcąc współczesnych anima-
torów.

Podsumowanie

Bywają animatorzy, którzy przez całe swoje życie animują (motywują, pobudzają, mobilizują) 
ludzi i całe środowiska, często nie wiedząc, że są animatorami. Dla nich to przede wszystkim 
pasja, sposób życia i bycia w społeczeństwie, to aktywna i zaangażowana postawa, to sfera 
wartości, które starają się wcielać w życie. Często mają wielką wiedzę, chociaż raczej płynącą 
z doświadczenia i otwartości na świat niż udokumentowaną dyplomami (Animacja lokalna… 
2008, s. 6). 

Przedstawiona w tekście Bronisława Szczepaniec – zaangażowana harcerka i na-
uczycielka przez całe życie animowała lokalną społeczność Nowego Sącza, a w czasie 
wojny także Mszany Dolnej. Podejmowane po jej śmierci inicjatywy, inspirowane jej 
działalnością, świadczą, że nie tylko była animatorką, ale nadal nią pozostała, pobudza-
jąc do działania, motywując swoją postawą i twórczością. Dlatego w projekcie, którego 
celem było wydanie śpiewnika z jej piosenkami, została nazwana „architektem naszej 
rzeczywistości”13. Wśród innych „architektów” znaleźli się przedstawiciele różnych 
zawodów, wielu z nich – tak jak Szczepańcówna – było społecznikami, zaangażo-
wanymi w kształtowanie młodych pokoleń, dbającymi o lokalną kulturę i tradycję. 
Przykładem jest o. Adam Wiktor (1947-1999) przez ostatnie 10 lat swojego życia 
związany z Bytomiem; Zdzisław Kurdzielski (1881-1962) inżynier z Jaworzna; Tadeusz 
Strumiłło (1884-1958) filozof, pedagog oraz instruktor harcerski. Taką postacią jest też 
przywoływana już Barbara Godfreyow, zmarła w listopadzie 2016 r. To cenne biografie, 
których studiowanie może nie tylko inspirować, ale także wiele nauczyć. To jednak 
biografie często mało znane, wymagające odkrywania i upowszechniania. Kompetentni 
są tutaj właśnie animatorzy kultury, którzy mogą nie tylko czerpać z bogatej historii 
wspomnianych postaci, ale także inspirować nimi lokalne społeczności, w których 
pracują. To również obszar badawczy dla pedagogów społecznych. 

Badacz biografii nie ma łatwego zadania, ale jest ono interesujące poznawczo. Wydaje się, 
że badając życie, warto dostrzec biografię jako jego zoperacjonalizowane (utrwalone w języku) 
przybliżenie. Homo narrativus – zdolność przekazywania informacji o sobie i świecie umożliwiła 
kumulację wiedzy i jej transmisję w wymiarze międzypokoleniowym, historycznym, kulturowym. 
„Opowieść” stała się medium istnienia człowieka, nie negując naturalnie tezy homo cogitans – 
zakładającej, że to rozum wyróżnia go ze świata przyrody […] (Lalak 2014, s. 16). 

13 „Architekci naszej rzeczywistości” to pełna nazwa konkursu grantowego realizowanego przez 
Fundację BZWBK, którego celem było przypomnienie Polakom o nieprzeciętnych osobach, związa-
nych z konkretnymi środowiskami lokalnymi.
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Badanie biografii osób nieżyjących jest szczególnie istotne w budowaniu tożsamości 
lokalnych środowisk. Taki sposób animowania, integrowania lokalnych społeczności 
został wykorzystany w projekcie „Architekci naszej rzeczywistości”. 

Harcerska działalność Bronisławy Szczepaniec czyni jej biografię cenną nie tylko 
dla animatorów kultury. Ruch harcerski przez cały XX w. wychował liczne grono 
znakomitych wychowawców-pedagogów. Ten wątek rozwija w swoich publikacjach 
m.in. Bogusław Śliwerski. 

Instruktorzy harcerscy, choć nie muszą być, a w większości zapewne nie są nauczycielami 
czy profesjonalistami w szeroko rozumianej dziedzinie edukacji, to jednak z racji pełnionych, 
a ustrukturyzowanych także instytucjonalnie ról, stają się lub już są pedagogami (czy im się to 
podoba, czy nie, czy tego chcą, czy nie). […] Pedagodzy harcerscy wpisują się zatem w szeroko 
pojmowaną grupę pedagogów społecznych […] (Śliwerski 2016, s. 36). 

Śliwerski tak charakteryzuje instruktorów podobnych do Szczepańcówny: „Tak 
rozumiani pedagodzy harcerscy powinni orientować swe działania na opiekę i pomoc, 
na wychowanie, inkulturację, edukację i animację procesów wspomagających rozwój 
innego człowieka czy grup społecznych […]” (Śliwerski 2016, s. 36). Taka właśnie była 
„Skrzętna Pszczoła”, a jej biografia nadal może być źródłem inspiracji dla współczesnych 
pedagogów, nauczycieli oraz lokalnych animatorów. 
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PONADCZASOWE CECHY ANIMATORA KULTURY  
NA PODSTAWIE BIOGRAFII NOWOSąDECKIEJ HARCERKI BRONISŁAWY SZCZEPANIEC (1903-1996)

streszczenie: W pierwszej części tekstu autor przedstawił sylwetkę żyjącej w latach 1903-1996 
nowosądeckiej harcerki Bronisławy Szczepaniec. Oprócz biografii została też zaprezentowana jej 
twórczość oraz opinie współpracujących z nią osób. W drugiej części na podstawie charakterystyki 
Bronisławy Szczepaniec zostały sformułowane uniwersalne cechy animatora lokalnej społeczności. 
Historia Szczepańcówny oraz analiza jej cech zostały poprzedzone wstępem dotyczącym biograficz-
nego uczenia się, zarówno tego na podstawie własnej biografii, jak i spowodowanego namysłem nad 
innymi biografiami. W podsumowaniu autor zwrócił uwagę na istotę poznawania zapomnianych 
biografii lokalnych społeczników, które dla animatorów kultury mogą mieć szczególne znaczenie. 
słowa kluczowe: animator kultury, harcerstwo, Bronisława Szczepaniec, Nowy Sącz.

TIMELESS FEATURES OF A CULTURAL ANIMATOR BASED  
ON BIOGRAPHY OF THE NOWY SąCZ SCOUT BRONISŁAWA SZCZEPANIEC (1903-1996)

summary: In the first part of the article the author presents the life of Bronisława Szczepaniec, who 
lived in Nowy Sącz from 1903 to 1996.  Apart from her biography, the author also describes her literary 
output and opinions of people who cooperated with her. In the second part we can read about timeless 
features of a cultural animator based on the biography of Szczepańcówna. The history of Bronisława 
Szczepaniec and the analysis of her characteristics are preceded by information about biographical 
learning, based both on one’s own biography as well as other biographies. In the summary the author 
notices the importance of forgotten biographies of local animators. 
keywords: cultural animator, scouts, Bronisława Szczepaniec, Nowy Sącz.
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ZNACZENIE KONCEPCJI governAnCe  
W ANIMOWANIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Zasadniczym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu anima-
cja opiera swoje działania na koncepcjach współzarządzania? W związku z tym, warto 
przyjrzeć się animacji jako działaniu społeczno-edukacyjnemu i zobaczyć, o ile możliwe 
jest wykorzystanie idei governance do działań animacyjnych oraz uzyskanie zmiany 
społecznej pozwalającej na przekształcenie społeczności lokalnej. Pragnę przybliżyć 
sposoby pobudzania i wzmacniania partycypacji obywatelskiej, przy wykorzystaniu 
teoretycznej koncepcji local governance. W tym kontekście w świetle wybranych pro-
pozycji definiowania zostanie przedstawione postrzeganie koncepcji współzarządzania. 
Przyglądając się animacji społecznej w świetle teorii współzarządzania publicznego, 
zakładam, że teorie te są jednym z dominujących podejść w organizowaniu i kształ-
towaniu przestrzeni publicznej. A sposobem do zwiększenia podmiotowości ludzkiej 
jest tworzenie rzeczywistych warunków do zaangażowania w konstruowanie sfery 
publicznej. Wspieranie tego typu współdziałania w animowaniu społeczności lokalnych 
ma znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Animowanie lokalnych społeczności jako integracja społeczna

Tłem niniejszych rozważań będzie animacja rozumiana jako uruchamianie sił społecz-
nych oraz dążenie do poszerzania możliwości działania w odniesieniu do własnego 
życia. Można tu odwołać się do klasycznej koncepcji sił ludzkich, związanej z wy-
chowaniem przygotowującym do udziału we wspólnym działaniu (Radlińska 1935). 
Uaktywnienie sił miało tworzyć i umacniać, zdaniem Heleny Radlińskiej, twórcze po-
czynania w obrębie najbliższego środowiska, w celu integracji społeczności i poprawy 
jakości życia. Animacja społeczna, która jest przedmiotem rozważań w tym tekście, 
polega na wspieraniu zorganizowanych grup, istniejących w społecznościach lokalnych, 
lub tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności 
(Kazimierczak 2008, s. 19). Dynamika działalności animacyjnej w środowiskach lokal-
nych prowadząca do zwiększenia partycypacji obywatelskiej jest praktyką o charakterze 
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społecznym i poznawczym. Głównym celem animacji jest aktywizowanie jednostek 
i grup, co w konsekwencji prowadzić powinno do zwiększenia wpływu mieszkańców 
na kształtowanie własnego środowiska lokalnego. Pobudza ona do uczestnictwa w spra-
wach, które dotyczą bezpośrednio ludzi. Konsekwencją tego jest realne odgrywanie 
przez animację zasadniczej roli w życiu społecznym (Kargul 1997; Kopczyńska 1993, 
s. 3; Theiss i Skrzypczak 2006). W ogólnym rozumieniu animacja jest świadomym dzia-
łaniem na rzecz aktywizowania aktorów społecznych, które służyć winno wprowadzeniu 
pozytywnych zmian w ich środowisku. Ma ona ogromne znacznie w rozwoju lokalnym 
oraz w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. W kontekście tych stwierdzeń 
warto wspomnieć między innymi o podejściu interakcyjnym, które kładzie nacisk na 
dynamikę procesu wydarzeń lokalnych, czyniąc partycypację naczelną kategorią inte-
grującą społeczność lokalną. Jego głównymi przedstawicielami byli Harold F. Kaufman 
i Kenneth P. Wilkinson, którzy uważają, że ważną rolę w tym modelu odgrywają uczest-
nicy działań, grupy społeczne, fazy i procesy lokalnych działań (Lewenstein 1999, s. 16). 
Oddolne inicjatywy oraz zaangażowanie różnych grup stanowią bowiem zasadniczą 
siłę społeczną w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W takim ujęciu 
animacja jest bodźcem, za pomocą którego można przeprowadzać zmiany i aktywnie 
kształtować demokrację (Ilczuk 2002, s. 27). 

Teoretyczne koncepcje współzarządzania w kontekście animacji

Zainteresowanie zarządzaniem w sferze publicznej pojawiło się w Polsce stosunkowo 
niedawno. Termin governance1 jest bez wątpienia istotny i zauważyć można, że wyko-
rzystuje się go w wielu obszarach polityki, gospodarki, w kontekście rozwoju społeczno-
-kulturowego społeczeństwa, zarówno w nauce, jak i w praktyce. Governance to pojęcie 
interdyscyplinarne będące oznaką zmian w polityce i społeczeństwie. Niejednokrotnie 
w debatach podkreśla się, że rozważania w kategoriach governance stwarzają nową 
sferę dla rozwoju współczesnej demokracji i dotyczą sposobu organizacji porządku 
społecznego (Fung i Wright 2003; Boyte za Izdebski 2007, s. 15; Walk 2008). Znaczącym 
elementem tej koncepcji była ewolucja demokracji deliberatywnej (partycypacyjnej), 
nazywanej też demokracją uczącą się. Powiązanie demokracji z dyskusją ma tradycję 
tak długą jak sama demokracja. Deliberatywny model stanowił w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat dominujący prąd w teorii demokratycznej. Demokracja ta odwołuje się 
głównie do aktywności obywatelskiej, która uznawana jest za ważną wartość, mającą 
potencjał uruchamiania innowacyjności środowisk lokalnych. Dlatego też demokracja 
partycypacyjna: 

1 Governance to pojęcie, którego będę używać w oryginalnym brzmieniu, ponieważ w języku 
polskim żadne ze słów nie odzwierciedla w pełni jego znaczenia. 
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[…] nie jest demokracją elit, lecz opiera się na prawdziwym obywatelstwie; uczestnictwo oby-
wateli w życiu publicznym przyczynia się do wykształcenia się prawdziwej wspólnoty demokra-
tycznej, podzielającej takie wartości liberalne, jak wolność, równość, autonomia i samorealizacja 
(Pietrzyk-Reeves 2012, s. 223). 

W demokrację tę wpisane było współuczestnictwo obywateli w pracach instytucji 
administracyjnych, które zarządzają politykami społecznymi. Demokracja partycy-
pacyjna wiąże się także z rozwojem społeczności lokalnej i jej samorządności oraz 
idei partycypacji społecznej, dzięki której działania państwa poparte były większą ak-
ceptacją obywateli. Można zatem powiedzieć, że demokracja ta wymaga od członków 
społeczeństwa odnalezienia się w roli obywatela, zaangażowanego w życie polityczne 
oraz sprawy społeczne.

Jest rzeczą oczywistą, że partycypacja obywateli w życiu publicznym nie powinna 
obejmować jedynie udziału w wyborach, ale przejawiać się uczestnictwem w debatach 
publicznych, zebraniach, konsultacjach społecznych, działaniach na rzecz budowy 
wspólnoty lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrego demokratycznego 
państwa prawa. Oczywiście można znaleźć także przeciwników takiej koncepcji, należy 
do nich m.in., austriacki ekonomista, Joseph Alois Schumpeter, zwolennik elistycznego 
modelu demokracji, który krytykuje nadmierną partycypację obywateli w procesie 
rządzenia, jako zjawisko utrudniające sprawne podejmowanie decyzji przez władzę 
(Schumpeter 1995). Jego teoria podkreśla rolę przywódców, którzy jako wyraziciele woli 
ludu realizują interesy grupowe. Rozpowszechnienie tej teorii wiąże się z poddaniem jej 
krytyce. Utożsamiając demokrację jedynie z wyborczą procedurą, ogranicza ona moż-
liwości partycypacyjne obywateli jako takich, którzy nieświadomi własnych interesów 
nie potrafią ich rozpoznać, jednocześnie też nie są wykwalifikowani do uczestnictwa 
w procesie podejmowania decyzji. Atrybuty demokracji i jej autentyczność zależą od 
praktyki społecznej, co wiąże się ze zwyczajami, normami i postawami tworzącymi 
się w trakcie codziennej egzystencji. Nie bez znaczenia są tu działania animacyjne 
zachęcające do partycypacji publicznej. Demokracja bowiem nie jest czymś danym 
raz na zawsze, a raczej postrzegać należy ją jako niestałą i ulegającą licznym zmianom. 
„Demokracja jest procesem, staje się w trakcie wzajemnego oddziaływania na siebie, 
w toku wykonywania działań społecznych. Demokrację stwarzamy poprzez to, jak 
praktykujemy najważniejsze formy aktywności społecznej” (Gąciarz 2008, s. 85). 

Aspekty governance uzewnętrzniają się w koncepcjach wielu autorów, a samo pojęcie 
governance stało się z biegiem lat dominującym podejściem do wyjaśniania procesów 
i przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
(Osborne 2006; Stoker 2008). Governance kładzie nacisk na przeprowadzenie rze-
czywistych reform i według Huberta Izdebskiego jest funkcją zarządzania złożonymi 
społecznościami poprzez koordynowanie działań podmiotów, które należą do różnych 
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sektorów (Izdebski 2006, s. 27). Celem zarządzania są procesy koordynacji działań 
pomiędzy aktorami oraz wpływ na komunikację w kontekście demokracji delibera-
tywnej. Koncepcja governance nie zakłada tworzenia nowych struktur, lecz zmierza 
do doskonalenia funkcjonowania istniejących. Charakterystyczną cechą governance 
jest partycypacja, tworzenie sieci społecznych i pluralistycznych ugrupowań. W tych 
stosunkach zakłada się współdziałanie i obustronne dopasowanie. Zdaniem Rodericka 
Rhodesa governance charakteryzuje współzależność między organizacjami oraz elimi-
nacja granic między państwem a sektorem społecznym (Rhodes 1996, s. 660). W ramach 
powstających sieci dochodzi do stałych interakcji oraz negocjacji wspólnych zamiarów, 
wszystko to oparte jest na zaufaniu i wspólnie ustalonych zasadach. Wydaje się, że 
rozwiązaniem współczesnych problemów w sferze publicznej jest połączenie i skon-
centrowanie wysiłków zarówno administracji publicznej, jak i partnerów społecznych, 
ponieważ żadna ze stron nie rozwiąże problemów samodzielnie (Długosz, Wygnański 
2005, s. 12). Istotne są tutaj procesy negocjowania i uzgadniania wspólnych decyzji, 
a nie tylko wprowadzanie porządku przez sztywne rozstrzygnięcia administracyjne 
lub pod wpływem mechanizmów rynkowych. Współcześnie partycypacja w rządze-
niu na poziomie wspólnot lokalnych przybiera różne formy, jest ona silnie powiąza-
na z tworzeniem mechanizmów uczestnictwa w kształtowaniu polityk publicznych. 
Obywatele przestają być traktowani jedynie jako wyborcy i bierni konsumenci, a stają 
się współdecydentami. Zdaniem Jerzego Hausnera governance jako sposób społecznej 
koordynacji lub porządek społecznych działań zbiorowych implikuje uczestnictwo 
w sprawowaniu władzy różnych podmiotów. Dzięki temu następuje uspołecznienie 
polityk publicznych, a zwykli obywatele uzyskują możliwość stania się współdecy-
dentami w tworzeniu dobra wspólnego. W odniesieniu do władzy politycznej można 
by tu mówić o współrządzeniu, w związku jednak z tym, że pojęcie governance silnie 
związane jest z kontekstem społecznym, właściwsze jest używanie określenia „współza-
rządzanie” (Hausner 2008, s. 402). Współzarządzanie jest w znacznym stopniu reakcją 
na słabość zarządczą państwa wobec wyzwań współczesności. Tym mianem określa 
się bowiem sposób koordynacji działań zbiorowych w obliczu narastania społecznej 
kompleksowości i zacierania granic terytorialnych i społecznych. 

W kontekście animowania społeczności lokalnych warto się skupić na koncep-
cji local governance zapowiadającej osiągnięcie szczególnych sukcesów na poziomie 
lokalnym. W ostatnich dwóch dekadach zyskało szczególną popularność, gdyż na-
stawione jest na współpracę lokalnych aktorów publicznych i prywatnych. Zachęca 
ono do zainteresowania i przejmowania odpowiedzialności za lokalne środowisko 
zamieszkania i podobnie jak animacja pozwala na kształtowanie społeczności po-
przez wyzwalanie indywidualnego potencjału jednostki. Kluczem do zwiększenia 
podmiotowości człowieka jest w tej koncepcji stworzenie warunków do rzeczywistego 
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zaangażowania w konstruowanie sfery publicznej. Wzmacniając zatem mechanizmy 
społecznego uczestnictwa, można stworzyć obszar pozwalający na wyrażanie woli 
ogółu i kształtowanie współczesnej obywatelskości. Warto zwrócić uwagę na to, że wraz 
z upływem czasu zmianie ulega sposób sprawowania lokalnej władzy i formowanie 
się relacji pomiędzy władzą publiczną a obywatelami. Wpływ na to mają m.in. różno-
rodne czynniki: ekonomiczne, polityczno-społeczne. Aby local governance przyniosło 
pozytywne rezultaty dla dobra środowiska, powinno wziąć pod uwagę aspekty zwią-
zane z: kontekstem lokalnym, układami aktorów społecznych, zorientowaniem na 
efektywność wykorzystania zasobów, koordynacją, akceptacją, zorientowaniem na cel 
i dobro ogólne, rozwiązywaniem problemów, ewaluacją, jak też uczeniem się nowych 
procesów (Hill 2006, s. 167). Należy pamiętać, że mieszkańcy mają wpływ na tworzenie 
rozwoju regionalnego w działaniu. Rządzenie nie jest już wiązane wyłącznie z władzą 
biurokratyczną, jak w modelu weberowskim (Weber 2002). Zgodnie z koncepcją zrów-
noważonego rozwoju uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu strategii 
rozwojowych i przedsięwzięć służących osiąganiu celów, związanych ze zmianą, jest 
zagadnieniem istotnym. A utrzymywanie sytuacji, w których debata nad rozwojem 
zamykałaby się do kręgu elit politycznych czy biznesowych, nie jest czynnikiem, który 
sprzyja wypracowaniu zmian społecznych i podnoszeniu jakości życia. Modernizacja 
zarządzania publicznego jest więc fundamentalnym warunkiem przezwyciężania barier 
rozwojowych. Przeformułowanie tradycyjnych zasad polityki regionalnej i przejście od 
zhierarchizowanego systemu rządzenia (government) do formy poziomo powiązanych 
sieci zarządzających, opartych na dobrowolnej współpracy podmiotów publicznych 
i prywatnych, jest wymuszone przez czynniki zewnętrzne (Kooiman 2008; Kożuch 
2003; Supernat 2003; Swianiewicz i in. 2000). Warto podkreślić, że animacja wdraża 
podobne modele partycypacji. 

Wielość koncepcji współzarządzania

Jedną z odmian koncepcji współzarządzania jest zarządzanie publiczne (public gover-
nance) stworzone jako odpowiedź na nowe zarządzanie publiczne (new public manage-
ment) i w pewnej mierze z nią zbieżne, choć warto podkreślić, że jest pojęciem szerszym 
uwzględniającym otoczenie społeczno-polityczno-gospodarcze oraz kompleksowość 
relacji (Szumowski 2014, s. 94). Zarządzanie publiczne w praktyce zaleca rozwiązywa-
nie problemów w sposób niestandardowy i innowacyjny oraz wyzwalanie inicjatywy 
wśród osób zaangażowanych w warte uwagi zagadnienia, które ich dotyczą. Oznacza 
to wyraźny akcent na partycypację społeczną opartą na stałych interakcjach z intere-
sariuszami, którymi mogą być obywatele, grupy interesów, ale też organizacje poza-
rządowe i przedsiębiorcy. Istotna jest tu też sama droga poszukiwania i podejmowania 



308 Dorota gierszewski

wspólnych decyzji bez względu na efekt. A administracja publiczna traktowana jest 
jako jeden z aktorów działających na rzecz rozwoju społecznego. 

Inną koncepcją jest dobre zarządzanie good governance. Rządzenie jest dobre, jeśli 
alokuje i zarządza zasobami, biorąc pod uwagę wspólne problemy. Komisja Europejska 
w „Białej księdze” definiuje ją poprzez następujące cechy: otwartość, partycypację, efek-
tywność, rozliczalność oraz spójność (European… 2001). Idee good governance są ściśle 
związane ze znaną od dawna zasadą subsydiarności (pomocniczości). Pomocniczość 
jako norma prawna regulująca funkcjonowanie samorządu terytorialnego obowiązuje 
w większości państw europejskich zgodnie z zapisami w „Europejskiej karcie samorządu 
lokalnego”. Zasada ta związana jest z powierzaniem, przez organy władzy, wykonywania 
zadań publicznych podmiotom należącym do sfery społeczeństwa obywatelskiego, 
co pozwala na zbliżenie spraw publicznych bezpośrednio do obywateli. Oceniając 
ten kierunek działań, należy stwierdzić, że uwidacznia się tutaj dobra tendencja do 
przesuwania spraw publicznych w obszar odpowiedzialności obywateli. Jerzy Hausner, 
definiując pojęcie dobrego zarządzania, pisze o działaniu, którego istotą jest wywoływa-
nie zmiany społecznej i kreowanie elementów ładu społecznego (Hausner 2001, s. 11). 
Można stwierdzić, że w ramach tej koncepcji partycypacja społeczna jest najpełniej 
realizowana, społeczeństwo jest tu partnerem administracji rządowej i nad nią sprawuje 
kontrolę obywatelską. Good governance „[…] przechodzi obecnie w kolejne stadium, 
a mianowicie w responsive governance, czyli zarządzanie responsywne (wrażliwe, czułe, 
żywo reagujące, odpowiednie)” (Gawroński 2010, s. 45). Charakteryzuje je otwartość 
administracji na rzecz nowych idei, potrzeb i oczekiwań. W formule tej dużą wagę 
przywiązuje się do partycypacji społecznej, otwartości, przejrzystości (Szomburg 2008, 
s. 9). Dlatego też znaczącą rolę odgrywają tu dobrowolnie zorganizowane grupy są-
siedzkie, grupy samopomocowe oraz inne formy zaangażowania obywatelskiego. Poza 
tym responsywność kładzie duży nacisk na refleksyjność w odczytywaniu i zaspoka-
janiu potrzeb obywateli. Biorąc pod uwagę przytoczone definicje governance, można 
spostrzec, że zasadniczo odnoszą się one do poniższych zagadnień:
–  reguł zarządzania, które kierują współpracą różnych instytucji i grup (publicznych, 

społecznych i prywatnych);
–  mobilizacji aktorów poprzez różnorodne formy współzarządzania, takie jak: kon-

sultacje i ruchy społeczne, partnerstwa publiczno-prywatne, budżet obywatelski;
–  zmiany relacji obywatele–władza poprzez łączenie zasobów pomiędzy sferą pu-

bliczną a prywatną;
–  odejścia od postrzegania państwa jako takiego, w którym władza skupiona jest 

w jednym ośrodku (poszerzenie sfer demokratyzacji życia publicznego).
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Związki koncepcji współzarządzania z animacją społeczną

Koncepcja governance w oczywisty sposób próbuje dokonać reorientacji polityki spo-
łecznej w kierunku oddolnych inicjatyw, uwzględniających lokalną swoistość i potrzeby 
konkretnych zbiorowości terytorialnych (Wódz 2005). Jej wykorzystanie w animacji 
powoduje mobilizację zasobów ludzkich i zwiększenie podmiotowości obywateli po-
przez stwarzanie im warunków do rzeczywistego zaangażowania w tworzenie i reali-
zowanie polityk publicznych. Wspieranie tego typu współdziałania w animowaniu 
społeczności lokalnych ma duże znaczenie dla rozwoju lokalnego. Należy pamiętać, 
że w celu forsowania skutecznej współpracy, oprócz zmiany świadomości i odpowied-
nich procesów, konieczne są przeobrażenia strukturalne, programy szkoleniowe oraz 
znajomość dobrych praktyk w tym zakresie. Z punktu widzenia niniejszych rozważań 
istotna jest wartość animacji społecznej, blisko powiązanej z lokalnością, gdyż to wła-
śnie wiele małych inicjatyw lokalnych, a nie dużych projektów rozwojowych w skali 
makro, decyduje ostatecznie o jakości życia mieszkańców. Warto zdać sobie sprawę, że 
to energia obywateli daje szansę na realizację zmiany społecznej, a dzięki temu wpływa 
na podniesienie jakości życia w środowisku lokalnym. Aktualna diagnoza partycypacji 
obywatelskiej potwierdza istnienie swoistego obszaru inicjatyw nieformalnych (Herbst 
2013), w których mieszkańcy podejmują aktywność na rzecz swoich społeczności. 
Dzięki takim działaniom ludzie żyją i uczą się ze sobą współpracować na rzecz poprawy 
poziomu swojego życia (Skrzypczak i Krenz 2014). Wydaje się, że animacja powinna 
znacznie bardziej uwzględniać innowacje społeczne, które wyrażają się w nietradycyj-
nych formach współpracy mieszkańców i tworzą nowe formy życia wspólnotowego. 
Włączenie koncepcji governance do praktyki animowania społeczności zapowiada 
osiągnięcie sukcesów zwłaszcza na poziomie lokalnym. Mieszkańcy postrzegani są 
w niej jako podstawowi, choć nie zawsze wprost widoczni aktorzy wzmacniający zwią-
zek z demokracją lokalną. Często jednak mieszkańcy i władza zapominają, że dążą 
razem do realizacji tożsamego celu, jakim jest rozwój lokalnej społeczności. Proces 
wzajemnego uczenia się partycypacji i uświadamiania sobie płynących z niej pożytków 
jest długi, potrzebna jest w nim świadomość społeczna umożliwiająca wprowadzenie 
niefasadowych zmian, które zachęcać będą do zrozumienia reform partycypacyjnych. 
Współpraca jest niezbędną częścią demokracji, stanowi szansę własnego rozwoju oso-
bowego oraz istotny fundament dobrze rozwijającej się społeczności lokalnej.

We współczesnej administracji publicznej w poszukiwaniu rozwiązań uspraw-
niających jej funkcjonowanie warto zastępować government koncepcją governance, 
w której widoczne jest odejście od hierarchicznych struktur zarządzania na rzecz 
konstrukcji sieciowych w zarządzaniu lokalnym. Szerokie włączanie obywateli i ich 
organizacji do procesów podejmowania decyzji stawia nowe wyznawania władzom 
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lokalnym, ale stwarza także szanse na skuteczniejsze zarządzanie. Local governance, 
czyli współzarządzanie na poziomie lokalnym, wykorzystuje formy współpracy i ko-
munikacji opartej na dialogu, zakłada zarządzanie partycypacyjne władz oraz wy-
kraczającą daleko poza obszar polityki współpracę w sferze publicznej. Wprawdzie 
warunki pozwalające na realizację lokalnego współzarządzania dalekie są jeszcze od 
ideału, jednak dają podstawę do rozwoju nowego stylu zarządzania na terenie Polski 
tworzącego dobro wspólne i pozyskującego kapitał społeczny do działań lokalnych. 
Koncepcja lokalnego współzarządzania pozwala na kształtowanie cennych zachowań 
i postaw obywatelskich, uruchamiając i rozszerzając możliwości uczestnictwa zwykłych 
obywateli, wspierając dzięki temu samoorganizację środowiska lokalnego. Dodatkowo 
stwarza szansę dla osób aktywnych stania się bardziej odpowiedzialnymi za środowisko 
lokalne, umożliwiając im jednocześnie samorealizację. Bez wątpienia można stwier-
dzić, że działania realizowane na płaszczyźnie lokalnej stwarzają realistyczne szanse 
pozwalające na wspieranie lokalnej demokracji, poprzez uczynienie działań publicznych 
bardziej zrozumiałymi dla obywateli oraz lepiej odpowiadającymi ich potrzebom. 
Pisze o tym Wiesław Theiss, zwracając uwagę, że zajęcie aktywnych pozycji oznacza 
„udział w szerszych procesach zmiany i stabilizacji” (Theiss 2003, s. 20). Wspominają 
o tym także Maria Mendel i Tomasz Szkudlarek, analizując partycypację obywatelską 
(Mendel i Szkudlarek 2012). 

Kilka lat temu Piotr Frączak pisał: „Myślenie o aktywizowaniu obywateli do samo-
organizacji, włączaniu w proces decyzyjny, angażowaniu ich w podejmowanie współ-
odpowiedzialności za kierunki rozwoju, wydaje się nowym paradygmatem sposobu 
sprawowania władzy” (Frączak 2010, s. 25). Obecnie to podejście wpisało się na stałe, 
porządkując mapę aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach na rzecz społeczności 
lokalnych. Przychodzi z pomocą jednostce w jej swobodnym rozwoju i daje jej możli-
wość wpływu na otoczenie, wspiera myślenie krytyczne, pozwala na aktywne zdoby-
wanie wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów i rozszerzanie własnych umiejętności 
działania. Sukces tego paradygmatu opiera się na zdobywaniu i konstruowaniu wiedzy 
i umiejętności zależnie od kontekstu społeczno-kulturowego. A nieskuteczne działania 
administracji publicznej na poziomie lokalnym nie tylko zmuszają do podejmowania 
kooperacji w społecznościach lokalnych, lecz zwiększają gotowość do intensyfikowania 
współpracy. 

Zakończenie

Istotą animowania społeczności lokalnej jest budowanie oraz wzmocnienie sieci powią-
zań i kontaktów między grupami, w celu rozwiązywania problemów, stwarzania warun-
ków do zaspokajania potrzeb mieszkańców, jedynym słowem – do poprawy ich sytuacji. 
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W swoich rozważaniach chciałam podkreślić, że w Polsce zauważalny jest wpływ no-
wych idei dotyczących sposobów zarządzania w przestrzeni publicznej, które uwzględ-
niają kontekst społeczny i dotyczą demokratycznego systemu rządzenia. Pozwalają one 
na budowanie sieci złożonych z aktorów społecznych i rządowych, przyczyniają się do 
rozwoju lokalnego. Poprawie ulega sytuacja zwłaszcza w obszarze udziału mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji i konsultacjach społecznych. Wyłaniający się obraz ukazuje, 
że animacja społeczna uwzględniać winna założenia koncepcji współzarządzania i tak 
też się dzieje. Idea governance otwiera nowe obszary działania dla animacji, w których 
staje się ona instancją pośredniczącą w promowaniu i we wspieraniu zaangażowania 
społecznego. Poprzez tę nową rolę animacja społeczności lokalnych przeobraża się w re-
alne i skuteczne narzędzie polityki społecznej, a wyzwania, które są poza zasięgiem re-
gulacji państwowych, mogą być rozwiązywane zbiorowo. W działaniach animacyjnych 
opartych na koncepcji governance należałoby znacznie bardziej odnosić się do poprawy 
efektywności partycypacji obywatelskiej i działań związanych z rozliczalnością władz 
publicznych. Wydaje się, że potencjał partycypacji nie jest w pełni wykorzystywany. 
Animacja mogłaby się stać łącznikiem między administracją publiczną a podmiotami 
zaangażowanymi w działania. Może zespalać inicjatywy i wspierać je, umożliwiając 
współdziałanie społeczeństwa oraz spożytkowanie jego zasobów. Mając na uwadze 
animowanie społeczności lokalnych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, warto 
podkreślić, że partycypacja zajmuje wysoką pozycję w animacji, będąc niejako lekar-
stwem na niemoc społeczną (Gierszewski i Nosek 2013). Animacja w tym kontekście 
wykracza poza obszar kultury w wąskim rozumieniu i obejmuje swoim zasięgiem całość 
życia społecznego. A jej istotą staje się uruchamianie oraz rozwijanie uczestnictwa 
i zaangażowania w sprawy społeczne, a więc wzmacnianie demokracji lokalnej. W wa-
runkach nieustannie zmieniającego się otoczenia animacja może wesprzeć człowieka 
w przystosowaniu się do zmian, ale także wyposażyć w umiejętności pozwalające na 
podejmowanie inicjatyw wprowadzania modyfikacji w sferze publicznej. Podstawą 
zmian jest odpowiedni poziom posiadanej wiedzy oraz doświadczenie w sprawach 
środowiska lokalnego i znajomość procedur. Z pewnością obecnie animacja mogłaby 
w większym stopniu wdrażać koncepcje governance, wymaga to jednak w dużej mierze 
większej świadomości obywatelskiej w społecznościach lokalnych. Zadania animacji 
w tym zakresie wiążą się z przejęciem roli inicjatora i koordynatora aktywizującego 
społeczności lokalne, który nie tylko zachęca i wspiera do podejmowania działań, lecz 
także przyśpiesza innowacyjność. Inicjowanie bezpośrednich interakcji między różny-
mi aktorami może prowadzić do właściwego określania problemów i przygotowania 
działań mających na celu ich rozwiązanie. 

Zmieniająca się rzeczywistość wspierana innowacyjnymi technologiami powo-
duje, że przestrzeń życiowa nieustannie się poszerza. W tej sytuacji zasadne staje się 
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przywołanie roli nowych mediów w odniesieniu do koncepcji współzarządzania i pro-
mowanie aktywnego uczestnictwa w sferze spraw publicznych. Wywierają one istotny 
wpływ na wdrażanie koncepcji governance w animacji. Dotychczasowe ich znaczenie 
we wspieraniu partycypacji jest relatywnie małe. Jednak realny i wirtualny świat życia 
coraz bardziej się przenikają i uzupełniają, a powszechna dostępność stwarza możliwość 
silniejszego oddziaływania za pośrednictwem mediów. Nowe środki społecznego komu-
nikowania wytwarzają możliwości działań mniej kosztownych i precyzyjniej trafiających 
do określonych grup społecznych. Rodzaj i częstotliwość korzystania z nich ma wpływ 
na percepcję rzeczywistości oraz style komunikowania się. Dlatego też sieć daje początek 
nowym możliwościom partycypacji oraz wnoszenia wkładu we wspieranie społeczeń-
stwa obywatelskiego, które jednak są dostępne dzięki posiadaniu określonych zasobów 
(kompetencji). Animacja w duchu governance winna pozostawać otwarta w stosunku 
do sieci, która staje się platformą wymiany polityczno-społecznej i inicjowania zaan-
gażowania mieszkańców. Wykorzystując walory mediów społecznościowych, można 
stworzyć atrakcyjne formy animowania i zachęcić mieszkańców do współzarządzania. 
Współrządzenie i współuczestniczenie w procesach decyzyjnych niesie za sobą wiele 
wartości pozytywnych wpływających na rozwój społeczny. Biorąc pod uwagę znaczenie 
nowych interaktywnych mediów, można zaryzykować stwierdzenie, że istotna część 
pobudzającej działań ożywiających aktywność obywateli w życiu społecznym i publicz-
nym odbywać się będzie w przyszłości za ich pośrednictwem.
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ZNACZENIE KONCEPCJI governAnCe W ANIMOWANIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

streszczenie: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu animacja opiera 
swoje działania na koncepcjach współzarządzania. W związku z tym autorka przygląda się animacji 
jako działaniu społeczno-edukacyjnemu, aby sprawdzić, o ile możliwe jest wykorzystanie governance 
do działań animacyjnych oraz uzyskanie zmiany społecznej pozwalającej na modernizację społeczno-
ści lokalnej. Autorka przybliża sposoby pobudzania i wzmacniania partycypacji obywatelskiej, przy 
wykorzystaniu teoretycznej koncepcji local governance. W świetle wybranych propozycji definiowania 
przedstawia postrzeganie koncepcji współzarządzania. Przyglądając się animacji społecznej w świe-
tle teorii współzarządzania publicznego, autorka zakłada, że teorie te są dominującym podejściem 
w organizowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej, a sposobem do zwiększenia podmiotowości 
ludzkiej jest tworzenie rzeczywistych warunków do zaangażowania w konstruowanie sfery publicz-
nej. W konsekwencji wspieranie tego typu współdziałania w animowaniu społeczności lokalnych 
ma znaczenie dla rozwoju lokalnego. W Polsce zauważalny jest wpływ nowych idei dotyczących 
sposobów zarządzania w przestrzeni publicznej, które uwzględniają kontekst społeczny i dotyczą 
demokratycznego systemu rządzenia. 
słowa kluczowe: animacja społeczna, społeczność lokalna, koncepcje współzarządzania.

THE IMPORTANCE OF GOVERNANCE THEORY IN THE PROCESS OF ANIMATING LOCAL COMMUNITIES

summary: The aim of this article is an attempt to answer the question regarding the extent to which 
animation relies on co-management concepts. The author looks at animation as a social and edu-
cational action to see how much governance can be used for animation and bringing about social 
change that would allow for the modernization of the local community. The author introduces ways to 
stimulate and strengthen citizen participation using the theoretical concept of the local governance. In 
the light of selected definition proposals the perception of the concept of co-management is presented. 
Looking at social animation in the light of the theory of public co-management, the author assumes 
that these theories are the dominant approach to organizing and shaping public space and the way to 
increase human subjectivity to create real conditions for engaging in constructing the public sphere. 
As a consequence, supporting this type of interaction animation of local communities is important 
for local development. In Poland, the impact of new ideas on how to manage public space, which take 
into account the social context and the democratic governance system, is noticeable.
keywords: social animation, local community, co-management concepts.
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DZIELENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIą ZA PROCES EDUKACYJNY  
W INTERPRETACJI REALIZATORÓW EDUKACJI KULTURALNEJ  

DOJRZAŁYCH DOROSŁYCH

Edukacja dojrzałych dorosłych – od przymusu do autonomii? 

Uczeniu się ludzi dorosłych towarzyszy swoista ambiwalencja. „Dorosły jest niejako 
»więźniem« swoich wyborów związanych z wypełnianiem ról społecznych, zobowiązań, 
podejmowaniem odpowiedzialności i potrzebami samorozwoju, samorealizacji”, pisze 
Alina Matlakiewicz (2011, s. 65). Zdaniem Knuda Illerisa sytuacja ta zmienia się na 
późniejszym etapie życia. W okresie dojrzałej dorosłości uczący się ludzie orientują 
się na osiąganie poczucia pełni i harmonii istnienia, o ile warunki życia oraz kondy-
cja psychofizyczna im na to pozwalają. Illeris posługujący się określeniem „dojrzała 
dorosłość” nie wyznacza dla tego etapu precyzyjnych ram czasowych. Według niego 
zapoczątkowuje go występujący między 45. a 65. rokiem życia „moment życiowego 
zwrotu”, gdy to człowiek dostrzega oraz zaczyna akceptować nieuchronną skończoność 
swojej egzystencji. Ten okres trwa do śmierci (Illeris 2006, s. 221-222). To właśnie 
wtedy ludzie mogą uwolnić się od ambiwalencji doświadczanej podczas uczenia się, 
oswobadzają się bowiem od licznych zobowiązań związanych z rolami przypisanymi 
dorosłym i uzyskują szansę angażowania się w sprawy ważne dla nich samych oraz 
ich osobistego rozwoju, na co wcześniej brakowało czasu i sposobności. Jak twierdzi 
Illeris, na etapie dojrzałej dorosłości pojawia się możliwość autonomicznego uczenia 
się – wyzwolonego od społecznych ograniczeń i przymusów. Jednostka staje się bar-
dziej niezależna w swoich decyzjach edukacyjnych, uczy się z własnej woli, kierując się 
indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami oraz dążąc do harmonii i osobistego 
spełnienia (Illeris 2006, s. 236-240).

Należy oczywiście mieć na uwadze, że kategoria dojrzałych dorosłych jest bardzo 
zróżnicowana i obejmuje także osoby jeszcze czynne zawodowo, przeobrażenia demo-
graficzne będą zaś coraz mocniej wpływały na dłuższe utrzymywanie na rynku pracy 
ludzi starszych, zasobnych wprawdzie w doświadczenie i wiedzę, ale wymagających ak-
tualizacji. To z kolei może prowadzić do większego zaangażowania w edukację związaną 
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ze sferą zawodową, motywowaną zewnętrznie i odczuwaną nierzadko jako przymus 
(zob. Tippelt i in. 2009). Zdaniem badaczy istnieją istotne różnice w zachowaniach 
edukacyjnych pomiędzy osobami starszymi aktywnymi zawodowo a emerytowanymi. 
Niebagatelne znaczenie dla przeobrażenia podejścia do edukacji ma zatem przejście na 
emeryturę. Wówczas inna staje się motywacja do angażowania się w edukację, zmienia 
się obszar zainteresowania, a także poziom uczestnictwa w ofertach zorganizowanych 
(zob. Tippelt i in. 2009). Pojawia się też możliwość motywowanego wewnętrznie au-
tonomicznego zaangażowania się w uczenie się, a jeden z ważnych jego obszarów 
stanowi edukacja kulturalna, która stała się w ostatnich latach znaczącym elementem 
oferty adresowanej przez rozmaite instytucje do tej kategorii wiekowej (zob. Gołdys 
i in. 2012; Landsberg i in. 2012; Słowińska red. 2015).

Wydawać by się mogło, że autonomia uczenia się wiązać się powinna automatycz-
nie z samodzielnością i odpowiedzialnością jednostki za ten proces. Nie jest to jednak 
oczywiste. Dorośli przejmują odpowiedzialność za uczenie się, jeśli mają po temu 
sposobność, ale jedynie na tyle, na ile chcą (Illeris 2006, s. 233). Zatem po pierwsze 
w sytuacjach edukacji zorganizowanej instytucjonalnie uczestnicy rzadko uzyskują 
taką szansę, a po drugie zaś sami dorośli nie zawsze chcą lub też potrafią przeinter-
pretować swoją pozycję w układzie nauczyciel–uczeń, a co za tym idzie podjąć się 
wynikającego z tego dodatkowego trudu. „Regułą jest, że inicjatywa edukacyjna należy 
do nauczyciela”, stwierdza K. Illeris (2006, s. 235). Niektórzy badacze dowodzą, że to 
m.in. wieloletnie doświadczenia szkolne ukształtowały w ludziach nastawienie, zgodnie 
z którym w ograniczonym stopniu wykazują oni skłonność do współkreowania sytuacji 
edukacyjnych, a odpowiedzialność za nie pozostawiają nauczycielowi (Breloer 1980, 
s. 46; Illeris 2006, s. 233). Horst Siebert uważa, że istnieje związek między zachowaniem 
dorosłego na zajęciach a jego sytuacją życiową i związanymi z nią doświadczeniami. 
Podaje on, że kategorie społeczne ulokowane w społeczeństwie na pozycjach podpo-
rządkowanych wykazują mniejszą gotowość do współdecydowania o kształcie sytuacji 
edukacyjnej (Siebert 1980, s. 127). 

Zatem osoby dorosłe, także te na etapie trzeciego wieku, czyli teoretycznie uzysku-
jące w największym zakresie szansę na uczenie się autonomiczne, w różnym stopniu 
mogą przejmować odpowiedzialność za ten proces, w skrajnych przypadkach ograni-
czając swą niezależność do wyboru określonej oferty edukacyjnej, jej akceptacji i de-
cyzji o kontynuacji uczestnictwa. Nie bez znaczenia jest również sposób, w jaki swoją 
rolę i rolę uczestników zajęć pojmuje edukator, o ile ułatwia, zachęca i prowokuje do 
przejęcia inicjatywy, a w jakim stopniu te możliwości ogranicza i blokuje. Mieczysław 
Malewski, opisując podejścia dydaktyczne w pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, 
wymienił trzy modele, w których pozycja i rola nauczyciela oraz ucznia, cel edukacji, 
a przede wszystkim zakres autonomii uczącego się człowieka zdecydowanie się różnią. 
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Tak więc w modelu technologicznym dorosły zostaje uprzedmiotowiony w roli ucznia, 
pełnia władzy należy do nauczyciela, to on ponosi odpowiedzialność za całość procesu 
edukacyjnego, organizuje go i kontroluje, decyduje o treściach, formach oraz metodach 
nauczania. W modelu humanistycznym nauczyciel abdykuje, a więc rezygnuje z domi-
nującej pozycji i ustępuje pola uczestnikowi edukacji. Ten wraz ze swoimi potrzebami 
sytuuje się w centrum procesu edukacyjnego, współdecyduje przy wsparciu nauczyciela 
o jej celach, metodach, formach i treściach, dzieli też z nim odpowiedzialność. Model 
krytyczny dotyczy zaś edukacji, której celem jest emancypacja jednostki i za którą to 
uczący się dorosły ponosi odpowiedzialność (Malewski 2010, s. 22-43). 

Dzielenie się odpowiedzialnością za proces edukacyjny stanowi także fundamen-
talną cechę dydaktyki konstruktywistycznej (zob. Solarczyk-Szwec 2005). Na to zagad-
nienie można również spojrzeć z perspektywy idei orientacji na uczestnika. Orientacja 
na uczestnika jako podstawowa zasada pracy z ludźmi dorosłymi nie jest pojmowana 
w sposób jednorodny, zarówno w teorii, jak i praktyce rozwijane są różne jej koncepcje. 
Bywa interpretowana m.in. jako orientacja na świat przeżywany uczestnika, na jego 
biografię, wzory znaczeniowe lub doświadczenie (Holm 2012). Najbardziej rozpo-
wszechniony sposób jej ujmowania wiąże się z partycypacją uczestników w procesie 
określania celów, treści, form i metod uczenia się i nauczenia (Holm 2012; Müller 
1993; Tietgens 1980). W tym podejściu zatem orientacja na uczestnika oznacza da-
wanie mu możliwości współdecydowania o procesie edukacyjnym. Zauważyć można 
zatem zgodność tak zinterpretowanej zasady orientacji na uczestnika z założeniami 
humanistycznego modelu pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Należy jednak zwrócić uwagę również na krytyczne podejście do tych koncepcji. 
Model humanistyczny bowiem niekoniecznie musi służyć rozwojowi ludzi, a edu-
kacji realizowanej wedle tej formuły zarzuca się, że pozostawia ich niezmienionymi 
(zob. Malewski 2010). Podobne zastrzeżenia wobec tak zdefiniowanej orientacji na 
uczestnika mają niektórzy niemieccy andragodzy. Po pierwsze bowiem, o czym była 
mowa powyżej, uczestnicy nie zawsze są w stanie zachowywać się partycypacyjnie, 
a też często nie są zainteresowani udziałem w kształtowaniu procesu edukacyjnego oraz 
przyjmowaniem części odpowiedzialności (Müller 1993). A po drugie zaś, aby edukacja 
miała znamiona procesu rozwojowego, musi prowadzić ludzi biorących w niej udział do 
„przekraczania horyzontu własnych życzeń”. W ten sposób o orientacji na uczestnika 
myślał Hans Tietgens, przyznający, że wymaga ona uwzględnienia zróżnicowanych 
potrzeb, możliwości uczestników i ich indywidualnej sytuacji, lecz nie jest to tożsame 
z dostosowywaniem się edukatora do ich oczekiwań względem treści i metod pracy. 
„Orientacja na uczestnika wymaga wprawdzie, by przyjąć do wiadomości perspektywę 
uczestnika, ale nie oznacza, że należy ją wprost w procesie uczenia się kontynuować. Nie 
byłoby to nawet zgodne z interesem uczących się” (Tietgens 1980, s. 210). W edukacji 
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dorosłych chodzi więc przede wszystkim o pomoc uczestnikom w świadomym uczeniu 
się, związanym z przezwyciężaniem barier, nawyków i schematów, które utrudniają 
przekraczanie oswojonej, wygodnej perspektywy i ograniczają rozwój. 

Małgorzata Malec Rawiński zauważa, że mimo dużego zainteresowania badaczy 
starością i procesami starzenia się „edukacyjny aspekt starości i starzenia się jest nie-
wystarczająco rozpoznany naukowo” (Malec Rawiński 2013, s. 174) i że bardzo rzad-
ko nauczanie i uczenie się ujmowane bywa z perspektywy krytycznej, przyjmującej 
za cel emancypację i upełnomocnienie osób starszych. Rozważania naukowe nad tą 
problematyką wpisują się raczej w perspektywę humanistyczną. Tak więc w literaturze 
poświęconej edukacji osób starszych i specyfice pracy z tą kategorią propagowana jest 
idea pomocy w rozwoju dla pomyślnej starości (Czerniawska 2007; Szarota 2015). 
Akcentuje się konieczność podmiotowego traktowania seniorów, poszanowania ich 
godności, potrzebę tworzenia przyjaznego środowiska dla uczenia się, uwzględniania 
swoistych potrzeb i możliwości, włączania osobistego doświadczenia uczących się osób 
do procesu edukacyjnego, humanistyczne podejście do problemów człowieka starego 
i starzejącego się (Konieczna 2016; Konieczna-Woźniak 2013; Skibińska 2008; Skutnik 
2015). Zwraca się też uwagę, że ludzie starsi chcą aktywnie uczestniczyć w sytuacjach 
edukacyjnych. Takie podejście do pracy z osobami starszymi sytuuje się blisko opi-
sanego wyżej modelu humanistycznego, choć mniej wyraźna jest tu zasada dzielenia 
się odpowiedzialnością, czynienia uczących się współtwórcami sytuacji edukacyjnej, 
partycypującymi w decyzjach co do jej kształtu. 

Założenia i opis postępowania badawczego

W artykule zostaną przedstawione wyniki wtórnej analizy części materiału empi-
rycznego, pozyskanego w ramach projektu „Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój 
kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja”. Przeprowadzona analiza, 
wpisana w podejście interpretacyjne, orientowała się na zrekonstruowanie sposobu, 
w jaki realizatorzy zajęć z zakresu edukacji kulturalnej pojmują swoją rolę i pozycję 
oraz rolę i pozycję uczestniczących w zajęciach dojrzałych dorosłych w odniesieniu do 
odpowiedzialności za proces edukacyjny. 

Istotą poszukiwań badawczych było więc docieranie do znaczeń, jakie swoim 
i uczestników działaniom przypisują edukatorzy. Zgodnie z poglądami Alfreda Schütza, 
zrozumienie zjawisk społecznych wymaga zrozumienia ludzkich działań, dlatego też 
należy skoncentrować się na ich subiektywnych podstawach, czyli systemie projektów, 
motywów, środków, istotności i konstruktów, na podłożu których jednostka radzi sobie 
w rzeczywistości społecznej. Taka analiza odwołuje się do indywidualnego punktu 
widzenia, czyli do kategorii, w jakich aktor społeczny interpretuje swoje działanie 
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i jego kontekst (Schütz 2006, s. 886). Badacz, opierając się o owe znaczenia, buduje 
tzw. konstrukty drugiego stopnia, czyli modele i typologie: 

Obiekty myślowe konstruowane przez badaczy społecznych odnoszą się do myślowych 
obiektów tworzonych przez potoczne myślenie ludzi przeżywających swe codzienne życie 
wśród bliźnich – i na nich są oparte. Dlatego konstrukty używane przez badacza można nazwać 
konstruktami drugiego stopnia, to znaczy konstruktami konstruktów tworzonych na społecznej 
scenie przez aktorów, których zachowanie badacz obserwuje i stara się wyjaśnić zgodnie z re-
gułami proceduralnymi swej nauki (Schütz 2006, s. 868-869). 

Analiza materiału empirycznego przeprowadzona na użytek niniejszego artykułu 
obejmowała wyłonienie kategorii analizy, grupowanie i porównywanie danych oraz 
stworzenie typologii podejść. Kategorie analizy dotyczyły:
–  sposobu, w jaki edukatorzy postrzegają gotowość (chęć, kompetencje) uczestników 

do brania odpowiedzialności za proces uczenia się, 
–  sposobu, w jaki edukatorzy postrzegają swoją rolę w tym obszarze. 

Charakterystyka uczestników badań 

W ramach projektu „Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego 
w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja” przeprowadzono m.in. indywidualne wywia-
dy pogłębione z 44 osobami, biorącymi udział w różnych formach zajęć związanych 
z szeroko rozumianą aktywnością kulturalną, oraz z 14 realizatorami tych form, a także 
obserwacje tych działań edukacyjnych. Do analizy na użytek niniejszego artykułu 
został wybrany materiał pozyskany z wywiadów z jedenastoma realizatorami zajęć, 
zaklasyfikowanych jako formy edukacji kulturalnej, oraz wskutek obserwacji tych zajęć. 
Ich formy to: zespoły artystyczne (chór, teatr tańca, grupa teatralna), sekcje i kluby 
(klub piosenki, sekcja zumby, plastyczna, rękodzieła artystycznego, poetycko-teatralna) 
oraz spotkania uczestników (spotkania wielodziedzinowe, kulinarne, rękodzielnicze). 
Stanowiły one ofertę uniwersytetów trzeciego wieku (działających jako stowarzyszenie 
lub sekcja domu kultury), biblioteki, domów kultury, prywatnej firmy, a także w jednym 
przypadku – inicjatywę niesformalizowaną.

Biorące udział w badaniach osoby zajmujące się edukacją kulturalną czyniły to od-
płatnie jako etatowi pracownicy samorządowych placówek (4) i w ramach działalności 
gospodarczej (1); jako realizatorzy zatrudnieni na umowę o dzieło/umowę zlecenie (3), 
a także społecznie (2). Jedna osoba prowadziła zajęcia edukacji kulturalnej raz społecz-
nie, innym razem odpłatnie, w zależności od dostępności środków pozyskiwanych przez 
organizatora w ramach programów dotacyjnych. Poza jedną osobą, działającą w ramach 
inicjatywy niesformalizowanej, wszyscy objęci badaniami pracowali wcześniej lub nadal 
pracują z innymi kategoriami wiekowymi, pięć osób zaś po raz pierwszy realizowało 
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zajęcia z ludźmi starszymi. Edukatorzy uczestniczący w badaniach nie legitymowali 
się specjalistycznym przygotowaniem gerontologicznym, ale należy zaliczyć ich do 
bardzo heterogenicznego grona kadr pracujących z osobami starymi, nazywanych 
pracownikami bezpośredniego kontaktu (Szarota 1998; 2014). 

Dzielenie się odpowiedzialnością – typologia podejść 

Analizy materiału empirycznego umożliwiły wyłonienie czterech typów podejść do 
kwestii odpowiedzialności za proces edukacyjny, reprezentowanych przez realizatorów 
edukacji kulturalnej (nazywanych tu po prostu edukatorami), pracujących z osobami 
na etapie dojrzałej dorosłości. Są to: 
–  stawianie granic, 
–  dawanie możliwości, 
–  wdrażanie do odpowiedzialności, 
–  utrzymywanie podziałów.

Schemat 1.  Podejścia realizatorów edukacji kulturalnej do kwestii odpowiedzialności  
za proces edukacyjny

Źródło: opracowanie własne. Schemat wypracowano, inspirując się schematem zastosowanym przez R. Tippelta 
i in. przy budowaniu typologii uczestników edukacji (2009, s. 175).

W pierwszym podejściu – stawianie granic – edukator postrzega osoby, z którymi 
pracuje, jako aspirujące do przejęcia inicjatywy i decydowania o kształcie zajęć, ale 
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Dzielenie się odpowiedzialnością – typologia podejść  

Analizy materiału empirycznego umożliwiły wyłonienie czterech typów podejść do 

kwestii odpowiedzialności za proces edukacyjny, reprezentowanych przez realizatorów 

edukacji kulturalnej (nazywanych tu po prostu edukatorami), pracujących z osobami na 

etapie dojrzałej dorosłości. Są to:  

– stawianie granic,  

– dawanie możliwości,  

– wdrażanie do odpowiedzialności,  

– utrzymywanie podziałów. 

Schemat 1. Podejścia realizatorów edukacji kulturalnej do kwestii odpowiedzialności za 
proces edukacyjny 

 

 

Źródło: opracowanie własne. Schemat wypracowano, inspirując się schematem 
zastosowanym przez R. Tippelta i in. przy budowaniu typologii uczestników edukacji 
(2009, s. 175). 
 

 



321Dzielenie się odpowiedzialnością za proces edukacyjny…

przyjmowania odpowiedzialności, której doświadcza realizator, pojmowana jest jako 
chęć wpływania na zajęcia, treści, cele i sposoby pracy. Odczuwana bywa jako próba 
narzucenia przez uczestników własnej koncepcji realizatorowi, czemu daje on sta-
nowczo odpór. Dokonuje się tu swoiste ścieranie się wyobrażeń i dążeń uczestników 
z wizją edukatora. 

Z jednej strony edukator dostrzega i docenia określone talenty oraz predyspozycje 
uczestników związane z dziedziną, jakiej dotyczą zajęcia, i traktuje je jako potencjał, 
który może być w ich trakcie spożytkowany i rozwijany. Z drugiej zaś strony nie sta-
nowią one jednak wystarczającego warunku do oddania odpowiedzialności za zajęcia. 
Dążeniom uczestników próbujących przejąć inicjatywę realizator zdecydowanie sta-
wia granice i oczekuje podporządkowania się proponowanym przez niego regułom. 
W jego przekonaniu to on odpowiada za proces edukacyjny i nadaje mu kształt zgodnie 
z własną koncepcją. 

[…] na występy na zewnątrz, gdzie jesteśmy oceniani, oglądani przez innych, puszczam jakby 
te lepsze [teksty] i na wyższym poziomie. Z bardzo prostego względu, zawsze zadaję pytanie: 
„Czy chcecie Państwo mieć uznanie, że jest dobry poziom, czy dlatego, że wystąpiliście?”. No i na 
początku były zgrzyty, nie powiem, że nie. Było mi ciężko się z tym przebić, dlatego że wcześniej 
puszczano wszystko, a ja jakoś nie bardzo chcę wszystko puszczać. Ale poziom utrzymuję, tak że 
to jest najważniejsze. (W1)1

Dla tego sposobu kreowania sytuacji edukacyjnej i traktowania kwestii odpowie-
dzialności za nią istotne znaczenie wydaje się mieć przede wszystkim obszar działań 
edukacyjnych. Edukacja kulturalna bardzo często wiąże się ze sferą aktywności ar-
tystycznej. W przedsięwzięcia tego typu wpisany jest nie tylko proces twórczy, ale 
i założenie rozwijania konkretnych umiejętności i technik artystycznych, doskona-
lenia kompetencji w danej dziedzinie, które swoje potwierdzenie znaleźć powinny 
w stworzonym indywidualnie lub grupowo dziele, prezentowanym publiczności. Ten 
element staje się ważny dla podejścia do kwestii odpowiedzialności za proces eduka-
cyjny (edukacyjno-twórczy) i jego rezultaty, które w przekonaniu realizatora winny 
prezentować „określony poziom”, by mogły być przedstawione na zewnątrz. To właśnie 
za ów poziom czuje się odpowiedzialny edukator i siebie postrzega jako osobę kompe-
tentną do wyznaczenia pożądanej jakości działań oraz ich rezultatów. Uczestnicy muszą 
więc uznać wyższość kompetencyjną realizatora i przyjąć jego wizję, co wiąże się dla 
nich z podjęciem się pewnego wyzwania edukacyjnego, wymagającego przekroczenia 
własnej perspektywy. Niektórzy nie potrafią pogodzić się z tą koncepcją i im pozostaje 
zrezygnować z udziału w zajęciach:

[…] raz im pozwoliłam, żeby zrobili to, co chcą zrobić i się po prostu wyłożyli. Położyli mi pro-
gram […]. To tak wyglądało. Po prostu mówię, że pewne rzeczy nie przejdą. Inaczej: „Publiczność 

1 Przykłady są wywiadami (W).
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nie zareaguje tak, jakbyście chcieli”. I publiczność nie zareagowała. I to była dla nich klęska i po 
prostu nie umieli się po tym pozbierać […], no i zrezygnowali. (W1)

Dawanie możliwości (przejmowania odpowiedzialności) to podejście, w którym 
edukator postrzega uczestników jako istoty dojrzałe i świadome potrzeb, które zamie-
rzają one zaspokoić poprzez udział w danej formie edukacji kulturalnej. Ich gotowość do 
dzielenia się odpowiedzialnością za proces edukacyjny oznacza dla edukatora zdolność 
do podejmowania samodzielnych decyzji w kwestii przedmiotu edukacji oraz jej celu, 
a także możliwość indywidualnego kierowania swoim rozwojem w ramach działań 
podejmowanych już poza zajęciami, w przestrzeni nieformalnej:

[…] każda z nich ma inną jakby technikę pracy i moim zadaniem jest nie zepsuć tego, nie wy-
muszać na nich po prostu stylu mojego, tylko po prostu gdzieś pielęgnować te ich właściwości, ich 
formę wyrazu. Ja im mogę jedynie w tej chwili po prostu podsuwać… na przykład doradzać, że 
coś technicznie można lepiej po prostu wykonać. […] Natomiast też jest właśnie kwestia tego typu, 
że im bardziej są samodzielne, im bardziej tworzą w domu, bo to jest właśnie cudowne, że pewna 
grupa osób przestała już tylko tworzyć tu i wyłącznie tu, ale wyrwały się właściwie, faktycznie stało 
się to ich hobby, faktycznie robią to w czasie wolnym, w domu. Tak, że przychodzą tutaj jakby po 
doradztwo, co jeszcze można by było zrobić i tak to się właściwie odbywa. (W3)

Edukator definiuje osoby uczestniczące w kategoriach potencjałów, a nie ograniczeń. 
Jawią się tu one jako mające określone oczekiwania, predyspozycje, zainteresowania 
i talenty, a także nawyki i schematy działania (np. dążenia odtwórcze). Taki sposób 
postrzegania uczestników zajęć przekłada się na koncepcję pracy i roli edukatora. 
W przeciwieństwie do „stawiającego granice” edukator „dający możliwości” nie do-
świadcza sytuacji edukacyjnej jako zmagania się z oporem uczestników. Nigdy nie 
działa „wbrew”, odczytuje potrzeby i oczekiwania, akceptuje je i wychodzi im naprzeciw, 
ale stara się też stopniowo je przekraczać. Wydaje się, że radzenie sobie z zadaniami 
ułatwia mu to, że wyobrażenia co do celu i sposobu pracy samego realizatora bezkoli-
zyjnie wpisują się w oczekiwania uczestników, nie budzą ich sprzeciwu. Dostosowuje 
on zajęcia do specyfiki grupy i daje możliwość decydowania o tym, nad czym pracuje, 
następnie w tym zakresie udziela profesjonalnego wsparcia. Przybiera to postać poma-
gania, inspirowania, zachęcania do wyjścia poza utrwalone schematy działania, nigdy 
narzucania. W żadnym razie aktywność edukatora nie ma charakteru usługowego, 
podporządkowanego oczekiwaniom uczestników. Edukator sam siebie definiuje jako 
specjalistę w danej dziedzinie, który może pomagać uczestnikom w rozwoju, w taki 
sposób, by osiągnęli oni samodzielność.

W omawianym podejściu nie chodzi o usunięcie się edukatora w cień i zupełne 
oddanie pola uczestnikom oraz przerzucenie na nich odpowiedzialności za proces 
edukacyjny. Edukator stwarza możliwość dzielenia się odpowiedzialnością, kreując 
sytuacje uczenia się, wsłuchuje się w uczestników i jednocześnie próbuje „poszerzać 
horyzonty”.
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[…] to jest forma elastyczna. Ja biorę pod uwagę to, czego [panie] oczekują. Niczego na siłę nie 
próbuję […] im wciskać. […] więc jeżeli chce pani malować, będziemy malować. Oprócz tego w tym 
momencie dzieją się różne rzeczy naraz, to jest taki tzw. kontrolowany chaos, czyli przychodzą 
panie, przypuśćmy jest ich 10 i dosłownie każda robi co innego. W międzyczasie ja wysyłam tutaj 
sygnał, że „a może zrobimy coś nowego?”. I te, które chcą, owszem, mogą spróbować czegoś nowego. 
Z batikami była niesamowita sytuacja. (W3)

Edukator, który wypracowuje podejście nazwane tu wdrażaniem do odpowiedzial-
ności, podobnie jak „stawiający granice” napotyka w swoich działaniach opór uczest-
ników, a jego wyobrażenia, co do odpowiedzialności za proces edukacyjny, zderzają 
się z odmiennymi wyobrażeniami uczestników. Jednak opór ten i różnice w myśleniu 
o roli i pozycji edukatora oraz uczestników mają zgoła odmienny charakter niż w pierw-
szym podejściu. Tu bowiem „niegotowość” do przejmowania odpowiedzialności nie 
jest interpretowana jako brak kompetencji, lecz jako niechęć do „wychylania się”, jak 
to określa jedna z osób biorących udział w badaniach. Oznacza to wycofywanie się, 
unikanie zaangażowania, niechęć do podejmowania decyzji, wyjścia z roli odbiorcy, 
konsumenta gotowej oferty. 

Co istotne, „wdrażający do odpowiedzialności” wierzy w potencjał uczestników, 
a w swojej wizji zajęć przypisuje im docelowo bardziej aktywną rolę. Ta koncepcja 
zakłada stopniowe oddawanie inicjatywy uczestnikom, przezwyciężanie biernej, pod-
porządkowującej się realizatorowi postawy oraz inicjowanie przyjmowania konkretnych 
zadań, a tym samym i odpowiedzialności za nie. Także tu dochodzi do forsowania wizji 
zajęć edukatora, który w pewnym stopniu nawet wymusza na uczestnikach branie części 
odpowiedzialności. Nie tyle daje on możliwości i zachęca do większego zaangażowania, 
ile po prostu deleguje konkretne zadania i przenosi odpowiedzialność za nie na osoby 
biorące udział w zajęciach: 

[…] zadania przydzieliłam i dziewczyny musiały po prostu się wykazać. (W5)
No, pomysły nie wszystkie mają dziewczyny. […] ale jak zaproponujemy jakieś spotkania i coś 
trzeba zrobić, to panie naprawdę się super wykazują. I jestem w szoku, w ilu kobietkach drzemie 
coś, o czym ja nawet nie wiedziałam. Ula na przykład przepięknie recytuje! Jak ona potrafi usiąść, 
przebrać się, bajki dla dzieci czytać, ubrać się do danej chwili, do momentu. (W5)

Prezentowany sposób myślenia o współpracy z ludźmi zakłada przełamywanie 
określonych przyzwyczajeń i schematów działania oraz postrzegania roli uczestnika 
edukacji (jako podległego nauczycielowi) i edukatora (jako dominującego i decydują-
cego za uczestników). Zatem realizatorzy reprezentujący omawiane podejście, kreując 
sytuacje uczenia się w obszarze edukacji kulturalnej, jednocześnie inicjują w pewnym 
stopniu uczenie się o charakterze emancypacyjnym, poszerzającym zakres autonomii 
uczestników i wyzwalającym ich od krępujących wzorów kulturowych, w tym przy-
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padku przypisujących im pozycje podporządkowane (zob. Czerepaniak-Walczak 2006; 
Malewski 2010; Tietgens 1980). 

[…] na samym początku, nawet kiedy były prowadzone te spotkania odnośnie różnego rodzaju 
państw Unii Europejskiej, to te pierwsze kilka spotkań, to była porażka, bo cztery się przebrały, 
wszystkie siedziały i nic: „Ja nie potrafię… Ja nie mam pomysłów… Ja nie to…” Ostatnie były 
rewelacyjne! Czyli panie zaskoczyły. (W5)

Istotą ostatniego z wyróżnionych podejść jest utrzymywanie podziałów – hie-
rarchicznych, tradycyjnie definiujących role edukatora i uczących się. W myśl tego 
ładu odpowiedzialność za proces edukacyjny spoczywa na realizatorze zajęć – to on 
konstruuje ich koncepcję, określając cele pracy, jej treść, metody i formy. Jasno za-
znacza hierarchię, podkreślając, że to on „nadaje kierunek”, „wszystko to kontroluje”, 
„przejmuje dowodzenie”, to do niego „należy ostatnie zdanie”: 

Mnie interesuje generalnie tylko chór. […] No to nie były takie „luźne piosenki”, bo od razu wie-
działam, że nie będziemy śpiewać piosenki biesiadnej ani żadnych takich rzeczy, tylko idziemy 
w kierunku muzyki poważnej i jakichś naprawdę fajnych dzieł, najlepiej chóralnych. (W4)
[…] ja wierzę w demokrację, ale do pewnego momentu, a jakby w sztuce czasami demokracja 
totalnie się nie sprawdza. Jakbyśmy chcieli zapytać, no na przykład przymierzamy stroje, i zapytać: 
„Co wam się podoba?”. To każdemu będzie się podobało coś innego, a my musimy znaleźć wspólny 
cel i wspólny kierunek. Jakby ja nadaję to wszystko: cel, kierunek i sposób realizacji, natomiast 
w jakiś sposób… słucham… Jeżeli widzę, że to co słyszę ma sens dla mnie też i to jest budujące dla 
tego, co my robimy, to jestem gotów do pewnych ustępstw. Ale ogólnie staram się bardziej iść jakby 
w moim kierunku, ale też patrzeć, czy to im się podoba, czy też nie. (W2)

Edukator kreuje proces uczenia się wedle własnej wizji, chociaż działanie jego nie 
musi polegać na autorytarnym, despotycznym narzucaniu jej uczestnikom. Po pierw-
sze bowiem, ta wizja z jednej strony wpisuje się w ogólną koncepcję edukatora pracy 
z ludźmi, jej celu i swojej w niej roli, a z drugiej kreowana jest dla danej grupy, zgodnie 
z tym jak edukator ją definiuje, jak interpretuje jej potrzeby i specyfikę:

Bo wierzę, że ci ludzie już nie muszą nic sobie już z tych rzeczy [dramatycznych] przypomi-
nać, to jest niepotrzebne dla nich kompletnie. Oni się chcą dobrze czuć, dobrze bawić, ale też nie 
głupio totalnie, że tak powiem. Nie robić z siebie, no nie wiem, piętnastolatków na przykład. Bo 
jest w ogóle nie ta historia. Myślę, że to jest taki fajny wiek, że niczego nie muszą udowadniać. Już 
wszystko przeżyli, nie muszą też włosa na pięcioro dzielić, jakiś dramatyzm to jest kompletnie dla 
nich niepotrzebne. (W2)

Po drugie zaś, uczestnicy podporządkowują się wizji realizatora w sposób natural-
ny, ponieważ i oni jawią się zwolennikami tradycyjnego podziału odpowiedzialności 
w ramach edukacji. W odczuciu edukatora jego wyobrażenia na temat roli i pozycji 
nauczyciela oraz roli i pozycji uczestnika nie kolidują z wyobrażeniami uczestników 
na ten temat. Edukator nie doświadcza zatem oporu ze strony osób biorących udział 
w zajęciach i czuje, że działa zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Jest to edukacja 
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hierarchiczna o złagodzonym, zhumanizowanym obliczu, ale w istocie swej nadal hie-
rarchiczna, nieprzewidująca podziału odpowiedzialności i decydowania uczestników 
o ważnych dla procesu edukacyjnego kwestiach. 

Podsumowanie 

Podejścia edukatorów do kwestii odpowiedzialności nie wpisują się jednoznacznie 
w teoretyczne modele pracy z człowiekiem dorosłym, raczej mają charakter eklektyczny. 
Najbliżej modelu humanistycznego sytuuje się „dawanie możliwości”, a tym samym 
dzielenie się odpowiedzialnością, przy czym rola edukatora jest wzmocniona i związana 
z dążeniem do przekraczania oczekiwań uczestników, a nie po prostu z zaspokajaniem 
ich potrzeb. „Wdrażanie do odpowiedzialności” to podejście, które uświadamia, że 
uczestnicy nie zawsze są zainteresowani przyjmowaniem odpowiedzialności za proces 
uczenia się. W takiej sytuacji edukator może dostosować swój sposób pracy do wyobra-
żeń uczestników i „objąć dowodzenie” zgodnie z tradycyjnym hierarchicznym ładem 
lub próbować zmieniać nawyki uczestników, co dzieje się właśnie w tym podejściu. 
Z kolei „utrzymywanie podziałów” z jawnie dominującym nauczycielem, monopolizu-
jącym odpowiedzialność za edukację w wielu aspektach wydaje się bliskie sposobowi 
działania nauczyciela z modelu technologicznego (ale nie celom edukacji). Tu wszakże 
wyraźne jest „zmiękczenie” technologicznego podejścia poprzez wprowadzenie pew-
nych elementów modelu humanistycznego. Edukator jako twórca koncepcji stara się 
uwzględniać możliwości oraz specyfikę grupy i musi uzyskać akceptację dla swoich 
pomysłów ze strony uczestników. Także „stawianie granic” może się jawić uprzedmio-
tawiające, uniemożliwiające uczestnikom przyjmowanie odpowiedzialności za proces 
edukacyjny. Jednak ten typ podejścia trudno jest powiązać z konkretnym modelem 
pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Poglądy Hansa Tietgensa dotyczące orientacji 
na uczestnika pozwalają spojrzeć nieco inaczej na ten rodzaj postępowania edukatora, 
przejmującego inicjatywę i biorącego na siebie odpowiedzialność za proces edukacyjny. 
Można sądzić, że edukator jawnie nie godzi się na redukowanie swojej roli do kogoś, 
kto „spełnia życzenia” uczestników, na utwierdzanie ich w samozadowoleniu, praw-
dopodobnie też nie godzi się na mniejsze wymagania wobec ludzi starszych. Ścieranie 
się wizji uczestników i realizatora może nieść ze sobą emancypacyjny potencjał i skła-
niać osoby biorące udział w zajęciach do rewizji własnych wyobrażeń o aktywności 
kulturalnej, jej obszarze, treści i celach; do zmiany schematów interpretacyjnych, np. 
upodobań i gustów estetycznych. 

Na zakończenie warto podkreślić, że nie bez znaczenia dla podejścia do kwestii 
odpowiedzialności w procesie edukacyjnym jest sposób pojmowania samej edukacji 
kulturalnej, a w szczególności jej zakresu i celów. Przede wszystkim bowiem, gdy 
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ujmowana jest ona wąsko, oparta tylko lub w głównej mierze na aktywności arty-
stycznej, to przeważnie wiąże się z węziej zakreślonymi celami – orientacją na wynik 
w postaci dzieła, wytworu oraz prezentacją tego efektu publiczności. Tak zdefiniowa-
ny cel sprzyja przypisaniu odpowiedzialności osobie prowadzącej zajęcia. Edukacja 
kulturalna, której cele odnoszą się przede wszystkim do procesu zmian zachodzących 
podczas aktywności w samych jednostkach i relacjach pomiędzy nimi, zdaje się dawać 
większe możliwości partycypacyjnemu uczestnictwu edukacyjnemu. Ponadto podejście 
do edukacji kulturalnej ujmujące ją wąsko, skoncentrowane na celach artystycznych 
i jednostkowych (rozwijaniu wiedzy, umiejętności w dziedzinie, której ona dotyczy, 
potencjału twórczego, wrażliwości itd.), nie uwzględnia jej roli w budowaniu demo-
kratycznej rzeczywistości i ingerowania w świat społeczny. Taki tradycyjny sposób 
myślenia o celach edukacji kulturalnej nie sprzyja też wychodzeniu poza tradycyjny 
układ sił w sytuacji uczenia się i nauczania, co dotyczy także dzielenia się z uczestnikiem 
odpowiedzialnością za ten proces. 

Bibliografia 

Breloer G. (1980), Aspekte einer teilnehmerorientierten Didaktik und Erwachsenenbildung, w: 
Teilnehmerorientierung und Selbststeuerung in der Erwachsenenbildung, G. Breloer, H. Dauber, 
H. Tietgens (red.), Westermann, Braunschweig, s. 8-112.

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej 
człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Czerniawska O. (2007), Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo WSHE, Łódź.
Gołdys A., Krzyżanowska Ł., Stec M., Ostrowski Ł. (2012), Zoom na UTW. Raport z badań, 

http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_caloscio-
wy_www.pdf, 20.01.2017.

Holm U. (2012), Teilnehmerorientierung als didaktisches Prinzip der Erwachsenenbildung – aktuelle Bil-
dungsfacetten, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, http://www.die-bonn.de/doks/2012- 
teilnehmerorientierung-01.pdf, 20.01.2017.

Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej 
teorii uczenia się, tłum. A. Jurgiel i in., Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.

Konieczna E. (2016), Senior w kulturze – kultura dla seniora, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 
t. 17, s. 199-212.

Konieczna-Woźniak R. (2013), Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się, „Rocznik 
Andragogiczny”, t. 20, s. 186-200.

Landsberg P. i in. (2012), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych, 
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, https://www.academia.edu/2494034/Po_co_se-
niorom_kultura_Badania_kulturalnych_aktywności_osób_starszych._Raport, 28.12.2014.

Malec Rawiński M. (2013), Znaczenie krytycznej gerontologii edukacyjnej dla badań i praktyki, 
„Rocznik Andragogiczny”, t. 20, s. 173-184.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice, 
Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.



327Dzielenie się odpowiedzialnością za proces edukacyjny…

Matlakiewicz A. (2011), Ambiwalencja w uczeniu się dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, t. 18, 
s. 64-70.

Müller K.R. (1993), Teilnehmerorientierung und Lebensweltbezug im sozialisationstheoretischen 
und bildungspraktischen Zusammenhang, w: Vermittlungsprobleme und Vermittlungsaufga-
ben. Studienbibliothek für Erwachsenenbildung, Band 5, H. Tietgens (red.), Pädagogische 
Arbeitsstelle des DVV, Frankfurt/M, s. 26-50.

Schütz A. (2006), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Współczesne teorie 
socjologiczne, t. 2, A. Jasińska-Kania i in. (red.), tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa, s. 867-893.

Siebert H. (1980), Teilnehmerorientierung als eine didaktische Legitimationsgrundlage, w: Legi-
timationsprobleme in der Erwachsenenbildung, J. Olbrich (red.), Kohlhammer, Stuttgardt, 
s. 113-133.

Skibińska E. (2008), Proces kształcenia seniorów, „Rocznik Andragogiczny”, t. 15, s. 57-80.
Skutnik J. (2015), Krzesło w muzeum – o obecności seniorów w muzeum, „Dyskursy Młodych 

Andragogów”, t. 16, s. 265-278.
Słowińska S. (red.) (2015), Inicjatywy angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego 

rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Zielona Góra.

Solarczyk-Szwec H. (2005), Konstruktywizm w edukacji dorosłych – inspiracje z Niemiec, „Edu-
kacja Dorosłych”, nr 2-3 (47-48), s. 161-173.

Szarota Z. (1998), Projekt kształcenia gerontologicznego, „Edukacja Dorosłych”, nr 3, s. 49-64.
Szarota Z. (2014), Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne, „Edukacja Ustawiczna Doro-

słych”, nr 1, s. 7-18.
Szarota Z. (2015), Uczenie się starości, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 23-35.
Tietgens H. (1980), Teilnehmerorientierung als Antizipation, w: Teilnehmerorientierung und 

Selbststeuerung in der Erwachsenenbildung, G. Breloer, H. Dauber, H. Tietgens (red.), We-
stermann, Braunschweig, s. 177-231.

Tippelt R., Schmidt B., Schnurr S., Sinner S., Theisen C. (2009), Bildung Älterer. Chancen im 
demokratischen Wandel, Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

DZIELENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIą ZA PROCES EDUKACYJNY  
W INTERPRETACJI REALIZATORÓW EDUKACJI KULTURALNEJ DOJRZAŁYCH DOROSŁYCH

streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki wtórnej analizy części materiału empirycz-
nego pozyskanego w ramach projektu „Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego 
w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja”. Celem poszukiwań badawczych, opartych na założeniach 
fenomenologii społecznej Alfreda Schütza, było zrekonstruowanie sposobu, w jaki realizatorzy zajęć 
z zakresu edukacji kulturalnej podchodzą do kwestii dzielenia się odpowiedzialnością za proces edu-
kacyjny. Autorka przedstawiła cztery typy podejść, reprezentowanych przez edukatorów: stawianie 
granic, dawanie możliwości, wdrażanie do odpowiedzialności, utrzymywanie podziałów. W zakończe-
niu odniosła te podejścia do kontekstu teoretycznego: modeli pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi 
oraz koncepcji orientacji na uczestnika Hansa Tietgensa, wskazała także, że dla podejścia do kwestii 
odpowiedzialności za proces edukacyjny znaczenie ma sposób pojmowania edukacji kulturalnej i jej 
celów. Edukacja kulturalna ujmowana wąsko, oparta w głównej mierze na aktywności artystycznej, 
której cele zorientowane są na wynik w postaci dzieła, wytworu artystycznego, sprzyja przypisaniu 
odpowiedzialności edukatorowi. Edukacja kulturalna, której cele odnoszą się przede wszystkim do 
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procesu zmian zachodzących podczas aktywności w jednostkach i relacjach pomiędzy nimi, zdaje 
się dawać większe możliwości dzieleniu się odpowiedzialnością z uczestnikami edukacji.
słowa kluczowe: odpowiedzialność za proces edukacyjny, dzielenie się odpowiedzialnością, dojrzali 

dorośli, edukacja kulturalna. 

SHARING THE RESPONSIBILITY FOR EDUCATION  
IN THE INTERPRETATION OF MATURE ADULTS’ EDUCATORS 

summary: The paper presents results of the secondary analysis of a part of data collected within the 
project Initiative with the participation of the 50+ and the development of social capital in the Lubus-
kie province – diagnosis and evaluation. The aim of research, based on the social fenomenology of 
Alfred Schütz, was to reconstruct, the way in which the educators, who realize cultural education 
with mature adults, treat the question of sharing the responsibility for educational process. Authoress 
described four approaches to this issue, represented by interviewed educators: putting limits; giving 
possibilities; deploying to take responsibility; keeping divisions. In the summary, these approaches 
were related to the theoretical context: models of educational work with adults of Mieczysław Malewski 
and concept of participant orientation of Hans Tietgens. The authoress also pointed out that for the 
way in which the educators treat the question of sharing the responsibility for education important 
is the understanding of cultural education and its aims. Cultural education narrowly understood, 
based primarily on artistic activity, that aims are oriented towards the effect of work in form of an 
artistic product, promotes the attribution of responsibility to the educator. Cultural education, that 
aims relate first of all to the process of changes taking place during the cultural activities in indi-
viduals and their relationships, seems to provide greater opportunity for sharing responsibility with 
participants of education. 
keywords: responsibility for educational process; sharing the responsibility; mature adults; cultural 

education. 



DYSKURS
red. emilia Paprzycka

genderowy





U N I W E R S Y T E T   Z I E L O N O G Ó R S K I 

DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW  18 • ZIELONA GÓRA  2017

* Monika Grochalska, dr – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk 
Społecznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej; e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl.

Monika Grochalska*

RYTUAŁY W ZWIąZKU –  
DYSKURSYWNE KONSTRUOWANIE INTYMNOŚCI

Niniejszy tekst stanowi pogłębioną refleksyjną analizę wycinka wyników badań przepro-
wadzonych w ramach projektu „Kobiety w związkach intymnych. Studium empirycz-
no-krytyczne” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS6/02470. Zawiera on charakterystykę 
praktyk składających się na proces konstruowania intymności w związkach z perspek-
tywy kobiet. Ważnymi składowymi tego procesu są dyskursywnie kształtowane rytuały 
i nawyki. Zostaną one przedstawione na podstawie analizy materiału badawczego 
pochodzącego z pogłębionych wywiadów indywidualnych.

Język – intymność – rytuały

Język jest kluczem do zrozumienia, w jaki sposób konstruowane są różne fenomeny 
życia codziennego, takie jak np. poczucie bliskości w związku, ponieważ tak właśnie 
badane przeze mnie kobiety rozumieją „intymność” – jako poczucie bliskości fizycznej 
i psychicznej. Język jest wypadkową praktyk – tego, kim jesteśmy, i tego, co robimy, 
jest modus operandi. Poprzez przyporządkowywanie zjawisk życia codziennego do 
określonych, ogólnie podzielanych konstruktów słowa i kategorie stają się budulcem 
świata społecznego. Jednostki w procesie wzajemnych interakcji typizują, a równo-
cześnie konstruują i doświadczają tej interakcji (Holstein i Gubrium 2009, s. 680). 
Każda grupa społeczna posługuje się swoistym językiem i ma swój własny kulturowy 
kod w społeczeństwie (Gee 2011, s. 3-5). Taki kod mają także kobiety. Nabywają go 
w procesie socjalizacji, który jest w dużej mierze ukierunkowany i zdeterminowany 
przez obowiązujące w naszym społeczeństwie schematy płci. U kobiet kształtują się 
swoiste oczekiwania i kompetencje związane z tworzeniem związków. Są one często 
skrajnie różne od dyskursywnie kształtowanych oczekiwań i kompetencji mężczyzn. 
Zgodnie z koncepcją relatywizmu językowego Edwarda Sapira i Benjamina L. Whorfa, 
warunki, w jakich żyją kobiety, determinują kategorie języka, jakim się one posługują. 
Ponadto, zgodnie z koncepcją determinizmu językowego, język ten narzuca także 
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określoną interpretację rzeczywistości. Utrwalone w języku sposoby konceptualizacji 
relacji partnersko-rodzinnych oddziałują na sposoby wyobrażania sobie tych relacji i ich 
konstruowania w codzienności. Język gromadzi zbiorowe doświadczenia kobiet oraz 
interpretuje i kategoryzuje rzeczywistość, a tym samym reguluje ich zachowania w tej 
rzeczywistości (Wojciechowski 2012, s. 24-25). Zgodnie z hipotezą Sapira i Whorfa to 
procesy językowe organizują doświadczenia, a tym samym praktyki społeczne (Sapir 
1978, s. 88-89; Whorf 2002, s. 284-285). Dotyczy to w szczególny sposób konstruowania 
intymności przez kobiety w związkach. 

W języku zawarta jest też zwerbalizowana interpretacja rzeczywistości w postaci 
zespołu sądów o świecie, czyli tzw. językowy obraz świata (JOS). Jerzy Bartmiński 
wyróżnia sądy „utrwalone” w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach, np. przy-
słowiach, oraz sądy „presuponowane”1 – implikowane przez formy językowe utrwalone 
na poziomie społecznej wiedzy, przekonań, mitów, rytuałów (Bartmiński 2006, s. 12). 
W niniejszym tekście zostały poddane analizie sądy presuponowane, zawarte w re-
prezentacjach społecznych i dyskursach kształtujących doświadczenia oraz praktyki 
językowe i pozajęzykowe kobiet w ich funkcjonowaniu w relacjach intymnych. 

Jak wskazują badania socjologów wiedzy, język stanowi najistotniejszą treść i naj-
ważniejsze narzędzie socjalizacji (Pankowska 2005, s. 68). W języku uwidaczniają 
się nierówności świata społecznego. Wiele spośród tego typu sądów powstaje w od-
niesieniu do płci społeczno-kulturowej. Język wyznacza obszary aktywności kobiet 
i mężczyzn – pewne zjawiska, stanowiska i aktywności mają nazwy dostosowane do 
płci, a inne ich nie mają (Pankowska 2005, s. 68-70). W ten sposób staje się podstawą 
organizacji patriarchalnego społeczeństwa. Jak twierdzi Linda Brannon (2002), kobiety 
w komunikacji z innymi nastawione są na współpracę, nawiązanie i podtrzymanie 
więzi, wytworzenie atmosfery intymności, bliskości i wspólnoty, natomiast mężczyźni 
komunikują się głównie w celach pozyskania lub przekazania informacji, ewentualnie 
w celu potwierdzenia swojego statusu w grupie. Jest to skutek wychowania zgodnego 
z płcią. Dlatego L. Brannon podkreśla, że każda osoba może nabyć styl konwersacji 
właściwy płci przeciwnej. Mężczyzna może komunikować się jak kobieta, a kobieta – jak 
mężczyzna, mogą też dopasowywać styl do konkretnej sytuacji, jeśli tylko zrezygnujemy 
ze schematów płci w wychowaniu. Deborah Tannen (1994) z kolei traktuje komunikację 
między mężczyznami a kobietami jak komunikację międzykulturową – uważa, że ko-
biety i mężczyźni posługują się odmiennymi dialektami (genderlect), jakby pochodzili 
z zupełnie różnych kultur. Stąd wnikają nieporozumienia i bariery w komunikacji, ale 
znając reguły każdego z tych dialektów, każdy może dostosować się do stylu komuni-
kacji płci przeciwnej i komunikować się skuteczniej.

1 Presupozycja – sąd, opinia, przypuszczenie, powzięte z góry; założenie; postulat, wymaganie 
czegoś jako warunku (Kopaliński 2007, s. 461).
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Uważne przyglądanie się językowi – zarówno temu stosowanemu przez media, 
ekspertów, naukowców, jak też temu używanemu przez określone grupy społeczne czy 
jednostki – pozwala zidentyfikować skrypty, schematy, znaczenia, które przypisujemy 
różnym elementom świata społecznego, a jednocześnie pozwala lepiej ten świat zro-
zumieć. W naszej kulturze kobietom wpaja się przekonania dotyczące ich szczególnej 
roli w związku i rodzinie, a także szczególnego znaczenia, jakie związek z mężczyzną 
i rodzina powinny mieć dla nich. Często już małe dziewczynki konstruują obraz swojego 
przyszłego męża, ślubu oraz rodziny. Całe otoczenie społeczne wspomaga ten proces. 
Kobiety rzutują potem tę wiedzę na prawdziwe relacje, próbując uzyskać pożądany, 
wyobrażony wcześniej stan. Istotną częścią tej wiedzy są nawyki i rytuały wdrażane 
przez kobiety w codziennym życiu w celu poprawy bądź utrzymania relacji. 

Drugim ważnym dla zrozumienia przedstawianego problemu pojęciem jest intym-
ność. Najczęściej kojarzy się z relacjami o charakterze seksualnym, ale ma duże zna-
czenie dla szerszych relacji społecznych, w tym dla społecznej spójności. Także relacje 
rodzinne i przyjacielskie nawiązywane w dzieciństwie noszą znamiona intymności. Są 
one niezwykle ważne w procesie wytwarzania społecznie kompetentnych dorosłych, 
w kształtowaniu tożsamości płci oraz w podtrzymywaniu wzorów genderowych różnic. 
Przyczyniają się także do utrzymywania bądź przezwyciężania społecznych podziałów, 
gdyż poprzez te bliskie relacje człowiek uczy się miłości lub nienawiści, dominacji 
i uległości bądź harmonijnej współpracy (Jamieson 1998, s. 2-3). 

Według Lynn Jamieson (1998), w okresie postmodernistycznym intymność jest 
przedstawiana dwojako: w wersji optymistycznej – przyjmuje się, że intymność jest 
intensywna, jak jeszcze nigdy dotąd, i jest trzonem życia prywatnego, dopuszczalna, 
a nawet pożądana jest różnorodność typów bliskich relacji, w pełni odpowiadająca 
ludzkim potrzebom; w wersji pesymistycznej – resztki ekonomicznych, religijnych 
i normatywnych podstaw małżeństwa zostały utracone, w związku z tym mamy do 
czynienia z kryzysem, czy wręcz końcem rodziny i zanikiem przywiązania. 

Niezależnie od punktu widzenia tych przemian nietrudno jest zauważyć, że kultura 
popularna nadal konstruuje obraz konwencjonalnej, idealnej rodziny, jako najlepszego 
możliwego sposobu realizacji scenariusza własnego życia (Jamieson 1998, s. 19-20), 
a także narzuca sposoby konstruowania relacji partnersko-rodzinnych tak, aby były 
satysfakcjonujące i trwałe. Jednakże bezrefleksyjne powielanie wzorców powielanych 
przez media może doprowadzić do skutków wręcz przeciwnych.

W teorii Roberta J. Sternberga (1986) intymność jest składnikiem emocjonalnym 
miłości, obok namiętności i zaangażowania. Intymność to pozytywne uczucia poja-
wiające się w związku powoli, początkowo wzrastające, następnie powoli „zamierające”. 
Związane są z szeroko pojmowaną bliskością partnerów, polegającą na wzajemnym 
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dzieleniu się przeżyciami, informacjami i dobrami, na trosce i szacunku. Jest to składnik 
afektywny bliskiego związku (Mandal 2011, s. 78).

Intymność oznacza pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywo-
łują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Do tych dzia-
łań zaliczają się także nawyki i rytuały. Składniki intymności, takie jak np. dawanie 
i otrzymywanie uczuciowego wsparcia (Wojciszke 2010, s. 10-11), są blisko związane 
ze społeczno-kulturowym konstruktem kobiecości. Od kobiet oczekuje się otwartości 
w wyrażaniu uczuć i emocji, werbalnego komunikowania się z innymi, dbania o do-
brostan fizyczny i psychiczny innych ludzi z najbliższego otoczenia. Do tego już od 
najmłodszych lat przygotowywane są dziewczęta. Natomiast chłopców, wręcz przeciw-
nie, uczy się raczej ukrywania uczuć, tłumienia emocji i „załatwiania” spraw siłą, a nie 
rozmową. Z powodu tego socjalizacyjnego niedopasowania w związkach partnerzy 
często doznają poczucia wzajemnego niezrozumienia i rozczarowania.

Istotne jest także tytułowe pojęcie rytuału. Rytuałom interakcyjnym dużo uwagi 
poświęcił Ervin Goffman (2006). Definiuje on rytuał jako skonwencjonalizowany 
czyn, poprzez który jednostka przedstawia swój respekt i szacunek dla przedmiotu 
o najwyższej wartości, temu przedmiotowi bądź jego symbolom kulturowym. Goffman, 
nawiązując do Emila Durkheima, dzieli rytuały interakcyjne na pozytywne i negatyw-
ne. Pozytywne mają za zadanie podtrzymywać więź i kontakt między jednostkami, 
natomiast negatywne służą naprawieniu zagrożonego konsensusu interakcyjnego. 
Wszystko to jednak dotyczy w większej mierze rytuałów w sensie społecznym, w tym 
również religijnych (Foley 2011), natomiast w niniejszej pracy chodzi raczej o rytuały 
codzienności, czy też rytuały rodzinne, które należy odróżnić od indywidualnych 
nawyków, jako precyzyjnie określone, stałe społeczne procedury, akceptowane jako 
właściwe dla osiągnięcia pewnego celu, niezależnie od ich rzeczywistej praktycznej 
wartości. Organizują one wewnątrzrodzinną współpracę i dyscyplinę, pozwalają re-
gulować status i relacje w rodzinie. Są to procedury mające swe źródło w interakcjach, 
składające się z wzorcowych, zdefiniowanych zachowań, skierowanych na osiągnięcie 
pewnego celu. Osoba stosująca rytuał ma poczucie, że jest on adekwatny do danej 
sytuacji (Bossard i Boll 1949, s. 464). Rytuały rodzinne zostały opisane już pod koniec 
lat 40. przez Jamesa H.S. Bossarda i Eleanor S. Boll (1949). Jako przykłady rytuałów 
przywoływali oni zwyczaje związane ze spędzaniem wieczoru wigilijnego, rytuał mycia 
włosów w określony dzień tygodnia czy jedzenie określonych posiłków w określone 
dni. Zgodnie z ich definicją są to charakterystyczne, powtarzalne praktyki angażują-
ce przynajmniej dwoje członków rodziny, zorganizowane wokół trzech wymiarów: 
komunikacji, zaangażowania i ciągłości. Oczywiście rytuały zmieniają się w czasie, 
np. mycie włosów obecnie straciło charakter rytuału, gdyż z reguły nie wymaga zaan-
gażowania dwóch osób. Stało się raczej nawykiem związanym z zachowaniem zasad 



335rytuały w związku – dyskursywne konstruowanie intymności

higieny. Natomiast świętowanie ważnych życiowych wydarzeń, przyjęcia urodzinowe 
czy wspólne posiłki zachowały charakter dość powszechnych rytuałów rodzinnych 
do dziś. Nawyki od rytuałów różnią się tym, że służą celom instrumentalnym i nie 
mają znaczenia symbolicznego. W socjologii nawyk oznacza rutynowe, pozbawione 
refleksji działanie społeczne, będące podstawą ładu społecznego. Natomiast zespół 
działań mających formę nawyków może tworzyć jednostkowe lub grupowe zwyczaje. 
Nawyki dzieli się na ruchowe, językowe, myślowe i poznawcze. Natomiast rytuał ma 
zawsze znaczenie symboliczne, jest swoisty, stanowi zespół działań (nawyków) oraz 
angażuje rozumienie, co znaczy być członkiem danej grupy. Zaangażowanie i ciągłość 
rytuału często wykracza poza teraźniejszość i rozciąga się także na kolejne pokolenia 
(Spagnola i Fiese 2007, s. 285). Rytuały i nawyki różnią się też pod względem wpływu, 
jaki wywierają na życie rodziny – kiedy nawyk zostaje zakłócony, jest to postrzegane 
jako pewien kłopot, ale nie zagraża spójności rodziny. Inaczej jest w przypadku rytuału. 
Zarówno jedne, jak i drugie są wpisane w codzienne interakcje i mają znaczący wpływ 
na strukturę i emocjonalną atmosferę w rodzinie (Spagnola i Fiese 2007, s. 285).

Założenia metodologiczne badań

Główne pytanie badawcze brzmi: Jakie dyskursywnie kształtowane rytuały są obecne 
w codziennych praktykach składających się na proces konstruowania intymności 
w związkach z perspektywy kobiet? Jest to temat pomijany w badaniach nad związkami 
intymnymi i rodziną, natomiast wyraźnie widoczny w materiale badawczym zebranym 
na potrzeby opisywanego tu projektu. Jako że przeprowadzone badanie miało charakter 
eksploracyjny i było usytuowane w strategii badań jakościowych, nie były stawiane 
hipotezy badawcze. 

Analizowany materiał badawczy został zebrany wskutek przeprowadzonych 24 wy-
wiadów indywidualnych. Według Steinara Kvale wywiad jest specyficzną formą roz-
mowy, podczas której w toku interakcji między badaczką a badaną tworzy się wiedza 
(Kvale 2010, s. 19-20). Od zwykłej rozmowy wywiad różni to, że jest on ukierunkowany 
i podporządkowany celowi obranemu przez badacza/badaczkę. Ponadto wywiad jest 
interakcją między dwiema osobami, podczas której wspólnie tworzą one doświadczenia 
i interpretacje wcześniej zaistniałych zdarzeń. Są też subiektywne – nie da się wyeli-
minować wpływu osoby prowadzącej wywiad ani innych okoliczności zewnętrznych 
i zawsze będą one oddziaływać na odpowiedzi udzielane przez osobę badaną (Gudkova 
2012, s. 112). W literaturze można obecnie znaleźć wiele rozmaitych klasyfikacji wy-
wiadów z uwzględnieniem różnych kryteriów. Wywiad użyty do zbierania danych 
w niniejszych badaniach jest wywiadem indywidualnym, niestandaryzowanym, czę-
ściowo ustrukturyzowanym, częściowo kierowanym – prowadzonym z wykorzystaniem 
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narzędzia nazywanego arkuszem dyspozycji do wywiadu. Tego typu wywiad daje moż-
liwość pogłębionego wglądu w badaną problematykę i odzwierciedlenie w badaniach 
perspektywy osób badanych (Gudkova 2012, s. 116). Wywiady prowadzone w ramach 
niniejszego projektu były konstruowane według wskazówek Uwe Flicka (2006) doty-
czących wywiadu epizodycznego. U jego podstaw leży założenie, że doświadczenia 
podmiotów w określonym obszarze są przechowywane i zapamiętywane w postaci 
wiedzy narracyjno-epizodycznej oraz semantycznej. Wiedza epizodyczna jest bliższa 
doświadczeniu i związana z konkretnymi życiowymi sytuacjami, natomiast wiedza 
semantyczna jest bardziej abstrakcyjna, zbudowana z przekonań i generalizacji wy-
wiedzionych z doświadczeń (Flick 2006, s. 181). Wywiady przeprowadzone w badaniu 
związków intymnych z perspektywy kobiet zawierały pytania dotyczące kilku wyróż-
nionych przez U. Flicka obszarów, charakterystycznych dla wywiadów epizodycznych: 
koncepcji dotyczących intymności, miłości i związków oraz ich odniesień biograficz-
nych, najbardziej znaczących sytuacji dotyczących tematyki wywiadu oraz sposobów 
doświadczania omawianych fenomenów. Pojawiły się też pytania dotyczące bardziej 
ogólnych kwestii społecznych związanych z życiem w związkach oraz pytania doty-
czące projektowania przyszłości (Flick 2006, s. 182). W niniejszych badaniach część 
wywiadów była prowadzona za pośrednictwem internetu, przy użyciu komunikatora 
Skype, ponieważ spotkanie bezpośrednie nie było możliwe z powodu odległości dzie-
lącej badaczkę od kilku rozmówczyń. Nie zmienia to jednak zasadniczo charakteru 
wywiadu.

Zastosowano celowy dobór próby badawczej. Przyjęte kryteria doboru to: płeć 
(kobiety), wiek (powyżej 18. roku życia) oraz czas pozostawania w stałym związku 
(co najmniej 2 lata). Liczba uczestniczek wywiadów indywidualnych nie była z góry 
określona, ponieważ zastosowano zasadę tzw. teoretycznego pobierania próbek prak-
tykowaną w metodologii teorii ugruntowanej. Celem jest stworzenie takiej próby, która 
da możliwie najbardziej różnorodny materiał do badań. Skład ani liczebność próby nie 
są znane na początku badania. W trakcie jego trwania dobiera się kolejne podmioty 
do próby, aż do uzyskania stanu nasycenia teoretycznego. Kolejne rozmówczynie były 
dobierane tak, aby zapewnić maksymalne wewnętrzne zróżnicowanie próby, a zatem 
obejmowała ona kobiety młodsze i starsze, homo- i heteroseksualne, żyjące w związ-
kach formalnych i nieformalnych, żyjące w związku zarówno od kilku, jak i kilkuna-
stu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Badania były prowadzone do momentu aż uznano, 
że każdy następny przypadek nie wnosi już do badań niczego nowego. Ostatecznie 
już po dwudziestu wywiadach osiągnięto cel, ale całkowita ich liczba zamknęła się 
w dwudziestu czterech – te nadmiarowe wywiady stanowiły formę upewnienia się, że 
projekt można zamknąć (Hensel i Glinka 2012, s. 92-93). W poszukiwaniu responden-
tek została wykorzystana technika „śnieżnej kuli” – same respondentki wskazywały 
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kolejne osoby ich zdaniem „nadające się” do udzielenia wywiadu. Nagrane wywiady 
zostały poddane transkrypcji metodą Gail Jefferson (2004) – w wersji uproszczonej 
i dostosowanej na potrzeby badania (Rapley 2010, s. 115-122). W celu zapewnienia 
uczestniczkom badań pełnej anonimowości w transkrypcjach imiona zostały zastąpione 
kodami skonstruowanymi według schematu: R/numer wywiadu_wiek/typ związku 
(F – formalny/N – nieformalny/FL – formalny lesbijski/NL – nieformalny lesbijski)/
staż w związku w latach, np. R1_32F5. Pozwala to jednocześnie łatwo zidentyfikować 
cechy społeczno-demograficzne cytowanych osób.

Rytuały i nawyki partnersko-rodzinne w dyskursie kobiecym

Zidentyfikowane w dyskursie kobiecym rytuały są dwojakiego rodzaju: 1) powszechne, 
stosowane w wielu związkach, jak wspólne jedzenie posiłków, pocałunki na powita-
nie/pożegnanie; 2) indywidualnie wykreowane na potrzeby tylko jednego związku, 
np. wieczorne „ocenianie”.

Rytuały powszechne są konstruowane na podstawie sekwencji prostych nawyków, 
jednakże kobiety nadają im znaczenie symboliczne, a nawet same wprost nazywają 
„rytuałami”. Rytuały indywidualne są tworzone przez partnerów rozmyślnie, w celu 
wzmocnienia więzi w rodzinie oraz nadania poczucia wyjątkowości ich relacji. Są one 
znacznie rzadsze. 

W kolejnej części tekstu zostaną przedstawione rytuały powszechne – pojawiające 
się w podobnej formie w wielu związkach. Można wyróżnić dwa rodzaje tych dyskur-
sywnie konstruowanych rytuałów: pierwsza grupa to rytuały związane z wyznawanymi 
wartościami, druga – to rytuały codziennych praktyk społecznych. Jednym z takich 
powtarzalnych celowościowych działań, związanych z wyznawanymi wartościami, 
mających doprowadzić do pewnego skutku, jest koncentrowanie uwagi na dzieciach 
w rodzinie, czyli swoisty rytuał poświęcenia dla dzieci. Początkowo ważna jest miłość 
między partnerami, ale kiedy pojawiają się dzieci, schodzi ona na dalszy plan. Wszelkie 
podejmowane praktyki sprowadzają się do jednej najważniejszej zasady: w pierwszej 
kolejności zaspokajane są codzienne potrzeby dzieci, potrzeby partnerów – jeśli zosta-
nie na to czas. Rodzice, a zwłaszcza matki, wierzą, że takie poświęcenie przysporzy im 
miłości (i dzieci, i partnera) oraz spowoduje, że dzieci będą w przyszłości odwdzięczały 
się opieką:

R1_35F14: Takie może przeobrażenie, bo wcześniej to tylko były amorki, jedne oczy .hhh 
w drugie oczy patrzyło i tylko były amory, .hhh tak? Doszło jedno dziecko, .hhh to już tych amor-
ków było troszkę mniej, ale te amorki, ten-, y: ta m-, (.) t-, pomniejszona ilość na męża .hhh to 
odniosła-, y:: znalazła się na dziecku, .hhh y:: i później drugie dziecko ((rozbawienie)) to już-, (.) 
.hhh jeszcze mniej tych amorków, (.) aczkolwiek takie to były y:: zmiany, takie, tak? Pomnie-, y: 
tylko po prostu poszerzone są o dzieci.
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Związek ewoluujący w kierunku koncentracji na dzieciach jest traktowany jako nor-
ma. Taki dyskurs może zaistnieć tylko w warunkach społecznych, w których dzieci są 
traktowane jak najwyższa wartość. Współcześnie tego typu przekonania są szeroko dys-
trybuowane zarówno w dyskursie nauk społecznych, jak i w dyskursie medialnym.

Bezpośrednio związany jest z tym rytuał codziennych praktyk społecznych – ro-
dzinnej aktywności. Dotyczy on czasu spędzanego rodzinnie, z dziećmi:

R1_35F14: .hhh On nie pozwala absolutnie nigdy, że na przykład w niedzielę mamy już .hhh 
chwilę wolnego czasu .hhh i ja już mówię, o:, jak mi się marzy-, tak w (    ) ciśnienie, .hhh y:: 
położyć się na kanapie, kocykiem się przykryć, absolutnie nie. (.) Chodź, idziemy na spacer. Buch, 
dzieci, nie? (.) I bierzemy, ubieramy, hulajnogę bierze, ta rolki i idziemy. .hhh Nie ma tam, że-, 
lenistwa u nas.

Jest to zgodne z dyskursywnie kształtowanym przekonaniem, że czas trzeba spędzać 
aktywnie. Jednocześnie jest to jeden z przejawów „inwestowania” w relacje z dziećmi. 
Im mniej czasu mają dla siebie nawzajem członkowie rodziny, tym bardziej przekonuje 
się ich, że nie ilość, a jakość czasu się liczy.

Kolejnym jest rytuał randkowania, także związany z wartościami. Znaczenie czasu 
spędzanego wspólnie przez partnerów jest podkreślane niemal w każdym wywiadzie, 
jako konstytutywny element związku. Takim czasem są wspólne wyjazdy lub przynaj-
mniej wspólne wyjścia na randki:

R22_39FL7: Tak (.), czy staramy się wszystkie posiłki zjeść razem, ale nikt-, nie zawsze się 
udaje, ale .hhh (.) m:: (2) dbamy o to, żeby mieć czas y: (.) i wyjścia do restauracji y:: m: (.) i (.) 
y: umówienia się na randkę. (1)

Pragnienie spędzania większej ilości czasu razem jest częstym motywem pojawia-
jącym się w kontekście planów na przyszłość:

R11_27N6: Tak, na pewno chcemy ze sobą być, przynajmniej z tego co ja wiem. Y: spędzać ze 
sobą czas, życie, nie wiem, y: dzielić pasje. (.)

Nawet jeśli praca zawodowa ogranicza czas spędzany z partnerem/partnerką, to 
kobiety podkreślają, że ważne jest chociażby „łapanie chwil razem”:

R4_32F17: y:: ((westchnienie)) Wiesz co (.), to my y:-, chyba właśnie przez te wyjazdy uczymy się 
łapać chwili- (.), le (.), bo wiemy, że dziś jest, w tym tygodniu (.), a za tydzień go nie będzie (.)

R3_30F3: . Natomiast teraz na co dzień, to jest jakby łapanie takich chwil razem. .hhh Mój 
mąż jest teraz na dwóch etatach, pracuje zarówno w W. ((nazwa miejscowości)), jak i K. ((nazwa 
miejscowości)). .hhh Jest bardzo rozbity, jesteśmy cały czas w takich rozjazdach.

Ważne jest wspólne spędzanie czasu, a zwłaszcza planowanie i dbanie o jego jakość:

R17_35N8: Na pewno: (.) wyjazdy wszystkie na jakieś y: wczasy, kiedy jesteśmy tylko razem 
(.), kiedy mamy wyłączone telefony, on nie pracuje, ja=nie=prac-, to=są-, to=jest najlepszy okres, 
najlepszy czas. Najmilej wspominam Szklarską Porębę (.), to był czas taki mega. ((śmiech))
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Planowanie wspólnych wyjazdów, spędzanie weekendów sam na sam w hotelu, 
wspólne ekstremalne wyprawy – sam rodzaj aktywności nie jest ważny, ale istotne 
jest „wyrwanie się” z domu raz na jakiś czas. Kobiety są przekonane, że takie wyjazdy 
uatrakcyjniają życie w związku i go spajają.

Do rytuałów codziennych praktyk należą natomiast z pewnością wspólne posiłki:

R5_30F8: No y: zależy. No na przykład my: mamy takie rytuały dość mocne, które może (.) 
chyba są takie=nasze. .hhh y: Typu, zawsze rano jemy śniadanie razem. Choćbyśmy, nie wiem: choć-, 
choćby nie wiem, choćby=choćby nie wiem=co się działo, my to śniadanie jemy. Zawsze znajdziemy 
te 20 minut, żeby posiedzieć sobie razem na: sofie .hhh, przytulić się, poleżeć chwilę, pobawić się 
z dzieckiem. Przed wyjściem do pracy, przed tym całym rozgardiaszem, który mamy.

Przekonanie o skuteczności tego rytuału pochodzi z dyskursu powszechnie do-
stępnych poradników, zarówno książkowych, jak i w formie artykułów na portalach 
dla kobiet oraz z dyskursu medialnego – głównie seriali (M jak miłość, Rodzinka.pl). 
Sam rytuał na zapewnić zaangażowanie i porozumienie między wszystkimi członkami 
rodziny. W odgrywanie tego rytuału jest wpisane założenie, że to kobieta przygotowuje 
ów posiłek, albo przynajmniej inicjuje jego przygotowanie i angażuje w to całą rodzinę. 

Podobnym rytuałem są też pocałunki, zazwyczaj na „dzień dobry” i „dobranoc”:

R4_32F17: Więc śpimy zawsze razem. To jest bardzo ważne, żeby zasypiać razem, razem się 
budzić. .hhh y:: Jak on idzie do pra:cy, no to żeby się zawsze pożegnać (.), czy jesteśmy pokłóceni, 
czy nie, ale nigdy nie ma tak, że mówi, cześć, no tylko zawsze chociaż dawajemy sobie tego szyb-
kiego buziaka (1) i-, czułego lub mniej czułego (.), to te-, zależy od wielu czynników. Ale (.) musi 
być, tak samo jak musi poka-, całować każde dziecko.

Jest to szybki i prosty sposób okazania miłości. Dotyczy zarówno partnerów, jak 
i dzieci. Taki rytuał również ma genezę w dyskursie poradnikowym i medialnym, 
a także w tradycji, gdyż pocałunki są powszechnym sposobem okazywania uczuć 
niemal na całym świecie. 

Rytuałem codzienności jest też obdarowywanie prezentami:

R20_18N2: Ale najlepiej to było na początku, i tak (.) później, 5 (.), 5 miesięcy, już jak byliśmy 
to (.), to fajnie było cały czas, bo cały czas zawsze były prezenty bez okazji, to ró:że, to zawsze ra:no 
przychodził pod dom, jakby specjalnie o 5-tej wstawał, żeby do mnie do szko-, o, do szkoły mnie 
odprowadzić. ((uśmiechając się)) Fajnie było (.) wtedy, a teraz to tak-, też jest fajnie, też czasami 
prezenty są bez okazji, albo coś, ale wtedy to jeszcze-, no to może początku związku był, to może 
wtedy tak- Ale teraz też jest bardzo fajnie.

Prezenty podarowane ze względu na jakąś okazję są cenne i mile widziane, ale 
najważniejszym dowodem miłości są prezenty „bez okazji”. Odgrywanie tego rytuału 
jest oczekiwane przede wszystkim od mężczyzn:

R9_52F33: Kiedyś był taki moment, że ja:- (.), podo-<, znaczy nie był, cały czas mi się podoba 
to, jak w związku się słyszy, a, bo dostałam kwiaty od męża bez okazji .hhh, czy nawet na okazję. 
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>Bo ja już to nie pamiętam, kiedy< dostałam kwiaty. .hhh Ale mi się to właśnie podoba takie coś. 
Chciałabym, żeby mój mąż tak mi przynosił kwiaty. No niestety: nie przynosi ((uśmiech)), nie?

Jego źródła tkwią w micie miłości romantycznej, rozpowszechnianym przez książki 
i media – poradniki i popularne seriale, a także tzw. harlequiny, są często przywoły-
wanymi przez badane kobiety źródłami ich wiedzy na temat „idealnego” związku. 
Wyobrażony książę z bajki, jeśli jest zakochany, obsypuje swoją wybrankę kwiatami 
i prezentami. Zatem jest to dowód niesłabnącej miłości, a jednocześnie obraz silnie 
związany z rolą tradycyjnie przypisywaną mężczyźnie – tego, który przynosi dobra 
materialne do domu. 

Są też rytuały mniej powszechne i niedotyczące całej rodziny, a jedynie kobiet, takie 
jak „wypłakiwanie się”. Rytuał polega na tym, że kiedy kobieta ma problem w związku, 
to szuka innej kobiety lub całej grupy kobiet, którym może się „wypłakać”. Jest to coś 
w rodzaju lokalnych, tworzonych ad hoc kobiecych grup wsparcia:

R21_56F37: Ja jestem tu sama. Bo tu rodziny nie mam. My tu tak o siostrą, ale teraz dzwoniła 
z Gorzowa. (.) Tak że jak coś mi jest źle, no to tam sobie do, do siostry dzwonię, taką, chociaż się 
wyżalę, ale to mi i tak nic nie pomaga.

Takie rytuały także przyczyniają się do trwania związków, ponieważ pozwalają 
radzić sobie z negatywnymi emocjami i relacjami dalekimi od wdrukowanego w pro-
cesie socjalizacji ideału związku. Niektóre kobiety praktykują jednak „wypłakiwanie 
się” partnerowi:

R17_35N8: Tak, wolę się wyżalić w czterech ścianach do mojego faceta (.), wypła-
kać się (2,5)

Celem takiego rytuału jest oczyszczenie się z negatywnych emocji, poprawienie 
samopoczucia. U mężczyzn byłoby to odczytane jako niedopuszczalna słabość, dla 
kobiet natomiast okazywanie słabości jest czymś naturalnym. 

Swoistym rytuałem dla części badanych kobiet jest też seks. Jednak dokładne opi-
sanie roli seksu w związku z perspektywy moich rozmówczyń wymagałoby odrębne-
go opracowania. Traktowanie seksu w kategoriach rytuału trafnie ujmuje poniższy 
cytat: 

R12_36F9: Znaczy, ja bardziej z perspektywy psychologicznej (.) wiem, że seks jest potrzebny (.) 
bardzo, bo (.) nie ma co ukrywać, on buduje bliskość, tak? To on po-, jakby .hhh to, że my przeby-
wamy y: ze sobą .hhh i sypiamy ze sobą, no to powoduje, że te nasze więzi się zacieśniają, tak? Ale 
to jest czysto takie naukowe po prostu podejście i .hhh, ale, no to też sprawia dużą przyjemność y:.

Niektóre badane kobiety otwarcie mówią, że seks nie tyle służy zaspokojeniu ich po-
trzeb, ile służy podtrzymaniu bliskości między partnerami. One interesują się tematem 
seksu, poszukują informacji na ten temat i konstruują własną wiedzę, która przekłada 
się na praktyki w związku. W ten sposób seks staje się symbolem więzi i jednocześnie 
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„przedsięwzięciem refleksyjnym” (Giddens 2007). Jest wspomagany przez różne źródła 
informacji, porady, szkolenia.

W zebranym materiale badawczym wyróżniono tylko jeden rytuał indywidualny – 
wieczornego „oceniania”. Pojawił się on w opowieści jednej z rozmówczyń jako ważny 
element jej związku. Polega na mówieniu codziennie wieczorem, często już w łóżku, 
o tym, co się w ciągu dnia partnerom podobało lub nie we wzajemnych zachowaniach. 
Jest to rytuał służący wyzbyciu się negatywnych emocji i napięć, chroniący przed kon-
fliktami. Ponadto służy okazywaniu otwartości i szczerości w tej konkretnej relacji:

(R10_38F18): (…) mamy taką=zasadę, że się wieczorem, po prostu kładziemy się, i nie oce-
niając, mówimy, w tym dniu podobało mi się to i to u ciebie, <ale to> jak się odezwałeś do=mnie 
na przykład (.), no nie wiem .hhh (.), przy stole, czy coś tam (.) […] Jest (to=dla=mnie) bardzo 
trudne, bo jestem straszną gadu:łą, więc jak on mi powie, nie podobało mi się, że dzisiaj na przykład 
krzyknęłaś na córkę .hhh (.), a ja już chcę powiedzieć, DLACZEGO?, ale nie mogę. Bo taką mamy 
zasadę, że mówimy, co nam się podobało, co nie (.), i możemy ewentualnie=rano powiedzieć, że 
się nie zgadzamy z tym, ale przez to (.) ((rozbawienie)) cały wieczór musimy się z tym zgodzić, co 
myśli o nas druga osoba (.) .hhh

Zasada jest taka, że do następnego dnia rano nie można w żaden sposób uzasadniać, 
tłumaczyć się z ocenianego zachowania czy sprzeciwiać się opinii partnera/partnerki. 
Trzeba po prostu ją przyjąć i przemyśleć. Dopiero następnego dnia można na ten 
temat porozmawiać. Rozmówczyni zaznaczała, że rytuał ten pozwala im oczyszczać 
wzajemne relacje i unikać ranienia się poprzez powtarzanie zachowań źle ocenianych 
przez drugą stronę relacji. Jest to sposób utrzymania „codziennej higieny” relacji, 
a jednocześnie rytuał mający swe źródła w popularnej wersji psychologii, powszechnej 
we współczesnych mediach (koncepcja udzielania informacji zwrotnej), udoskonalony 
i dopasowany do potrzeb partnerów w tym konkretnym małżeństwie, działający tylko 
na gruncie jednostkowych relacji. Niektóre pary świadomie pracują nad tym, żeby 
tego typu rytuały wymyślić i wdrożyć w codziennym funkcjonowaniu. Potem wręcz 
obsesyjnie przestrzegają ich na co dzień w związku. Jest to zgodne z dyskursywnie 
wpojonymi przekonaniami kulturowymi, dotyczącymi korzystnego oddziaływania 
rytuałów na związek.

Rytuały odzwierciedlane w praktykach moich rozmówczyń są zrozumiałe same 
przez się, nie wymagają uzasadniania. Są często przywoływane w praktycznym dys-
kursie związków jako sposoby podtrzymywania bliskiej relacji, dbania o związek. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi, taki rytuał jest pewnym działaniem 
lub sekwencją działań podejmowanych dla osiągnięcia określonego z góry celu. Jest 
powtarzalny i ma zapewnić sukces w jakiejś dziedzinie, w tym przypadku w związku/
rodzinie. Buduje też poczucie wspólnoty, angażując w pewien sposób wszystkich człon-
ków danej społeczności. Zarówno same rytuały, jak i przekonanie o ich skuteczności 
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jako środka podtrzymania relacji i zachowania bliskości w związku pochodzą w dużej 
mierze z dyskursu medialnego i popularnonaukowego. 

Podsumowanie – znaczenie i dyskursywne źródła rytuałów

W toku eksploracji określonego w projekcie obszaru badawczego (doświadczenia 
kobiet w związkach intymnych) wyłonił się temat rytuałów partnersko-rodzinnych, 
który sam w sobie był obiecującym przedmiotem analizy. Z tego powodu pojawiło się 
pytanie o dyskursywnie kształtowane rytuały obecne w codziennych praktykach skła-
dających się na proces konstruowania intymności w związkach z perspektywy kobiet. 
Zidentyfikowane na podstawie analizy materiału badawczego rytuały są dwojakie:
1) powszechne, stosowane w wielu związkach: rytuał poświęcenia dla dzieci, rytuał 

rodzinnej aktywności, rytuał randkowania, wspólne posiłki, pocałunki na „dzień 
dobry” i „dobranoc”, obdarowywanie prezentami, „wypłakiwanie się”, seks;

2) indywidualnie wykreowane na potrzeby tylko jednego związku: wieczorne „oce-
nianie”.
Biorąc pod uwagę źródła wiedzy na temat związków wskazywane przez badane 

kobiety (które ze względu na ograniczoną objętość tekstu nie mogą być tu szczegółowo 
opisane), można stwierdzić, że najprawdopodobniej rytuały mają swe źródła zarówno 
w międzypokoleniowym rodzinnym przekazie socjalizacyjnym, jak też w dyskursie 
publicznym (poradniki, seriale, życie celebrytów, czasopisma, filmy, internet, książki, 
zajęcia na studiach, telewizja, polityka). 

W kwestii kształtowania rytuałów istotną rolę odgrywa dyskurs popularnych po-
radników, w których szczególnie często przywiązuje się wagę tego typu działań dla 
zachowania bliskości w związku. Bardzo popularną pozycją tego typu, odnoszącą się 
wprost do rytuałów w związku, jest poradnik Sue Johnson (2012). Zdaniem tej autor-
ki rytuały kształtują poczucie przynależności do związku, a najlepsze są najprostsze: 
przytulanie i całowanie podczas wstawania i zasypiania, wychodzenia z domu i wra-
cania do niego, pisanie do siebie listów, e-maili, SMS-ów lub zostawianie karteczek, 
zwłaszcza kiedy jedna osoba wyjeżdża, dzwonienie do siebie w ciągu dnia po to, żeby 
sprawdzić, co słychać u drugiej osoby, wygospodarowanie specjalnego czasu tylko dla 
siebie, np. na wspólne śniadanie, wychodzenie na randki przynajmniej raz w miesiącu, 
czy też celebrowanie rocznic i szczególnych dni, wręczanie sobie małych upominków. 
W rozumieniu Sue Johnson rytuałem jest też seks. Podobne podejście prezentuje mał-
żeństwo Diane i Kerry’ego Riley w poradniku Rytuały więzi małżeńskiej – tantryczne 
sekrety udanych związków partnerskich. Takie podejście do seksu jest też widoczne 
w dyskursie naukowym. Amerykański socjolog – Randall Collins stosunek seksualny 
nazywa rytuałem miłości, który ma moc wytwarzania i odtwarzania więzi społecznej, 
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a jednocześnie jest symbolem tej więzi (Collins 2011, s. 269). Rytuały seksualne powinny 
być regularnie powtarzane, aby więź mogła się utrzymać – częstotliwość zależy od czasu 
trwania relacji i etapu, na którym znajduje się związek. O tej szczególnej więzi mogą 
świadczyć też uwarunkowane kulturowo praktyki cielesne oparte na dotyku, takie jak 
trzymanie się za ręce, przytulanie, głaskanie, całowanie.

Tego typu treści pojawiające w dyskursie publicznym są powielane przez „pop-
-psychologiczne” magazyny i portale dla kobiet, również on-line. Rozszerzając w ten 
sposób zakres swojego wpływu, treści te stają się wreszcie nieświadomie powielanymi 
schematami. Dyskursywny charakter partnersko-rodzinnych rytuałów najlepiej uwi-
dacznia się w tym, że wszystkie przytoczone powyżej przykłady rytuałów z poradników 
w mniejszej lub większej mierze znalazły odzwierciedlenie również w wypowiedziach 
moich rozmówczyń. 

Język dyskursu publicznego narzuca swoisty sposób konceptualizacji relacji part-
nersko-rodzinnych, który z kolei oddziałuje na sposoby wyobrażania sobie tych relacji 
i ich konstruowania w codzienności – w tym również poprzez ustanawianie i przestrze-
ganie rytuałów. Dyskursywnie kształtowane przekonania dotyczące szczególnej roli 
kobiety w związku i rodzinie powodują, że szukają one sposobów na poprawę jakości 
relacji w rodzinie. Opisywane rytuały są uzupełnieniem kobiecego stylu komunikacji, 
nastawionego na współpracę, nawiązanie i podtrzymanie więzi, wytworzenie atmos-
fery intymności, bliskości i wspólnoty (Brannon 2002). To, co pojawia się w serialach, 
poradnikach, artykułach na internetowych portalach, znajduje swoje odzwierciedlenie 
także w kobiecych społecznych reprezentacjach związku, czyli w warstwie używanego 
przez nie języka i budowanych na tej podstawie praktyk. Proste nawyki, jak posiłki 
lub pocałunki, w dyskursie kobiecym otrzymują rangę rytuałów – nabierają znaczenia 
symbolicznego, a czasem wręcz magicznego, mającego zapewnić rodzinie powodzenie. 
Kultura popularna konstruuje obraz konwencjonalnej, idealnej i szczęśliwej rodzi-
ny jako najlepszego możliwego sposobu realizacji scenariusza życia (Jamieson 1998, 
s. 19-20), a odpowiedzialność za uzyskanie stanu rodzinnego szczęścia za sprawą 
oczekiwań społecznych spada na kobiety. Często poświęcają one własny dobrostan na 
rzecz wyobrażonego szczęścia własnej rodziny. Rytuały są behawioralnym aspektem 
intymności. Organizują wewnątrzrodzinne relacje, a wyrażają się w interakcjach, skła-
dających się z wzorcowych, zdefiniowanych zachowań, skierowanych na osiągnięcie 
celu. Kobiety stosujące te rytuały mają poczucie, że są one adekwatne do sytuacji i służą 
utrzymaniu bliskości, podtrzymaniu trwałości i wysokiej jakości relacji, chociaż ich 
rzeczywista praktyczna wartość dla osiągnięcia tego celu jest dyskusyjna. Rytuały są 
symbolami przynależności do związku/rodziny i jednocześnie stanowią wzorce dla 
kolejnego pokolenia, jako że wiele spośród tych rytuałów angażuje także dzieci. Kiedy 
rytuał zostaje zaburzony, może być to sygnał, że relacje w rodzinie/związku się psują. 
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Zwłaszcza seks traktowany jako rytuał jest „papierkiem lakmusowym” jakości relacji 
w parze. 

Opisane rytuały stają się częścią kobiecego świata społecznego. Są zaczerpnięte 
z dyskursów współistniejących w sferze publicznej i równocześnie wkomponowane 
w dyskurs tworzony przez same kobiety. Rytuały inicjowane przez kobiety są wypad-
kową wdrukowanych im socjalizacyjnych przekazów o ich szczególnej roli w związku, 
a jednocześnie wikłają je w kolejne społeczne schematy dotyczące związków intym-
nych. Poznanie takich niuansów codziennego konstruowania intymności może być 
pomocne w tworzeniu skutecznych programów poradnictwa dla kobiet i terapii par 
lub rodzin.
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RYTUAŁY W ZWIąZKU – DYSKURSYWNE KONSTRUOWANIE INTYMNOŚCI

streszczenie: W artykule prezentowane są wybrane wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
projektu „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne”. Autorka charakteryzuje 
praktyki składające się na proces konstruowania intymności w związkach z perspektywy kobiet. 
Ważnymi składowymi tego procesu są dyskursywnie kształtowane rytuały partnersko-rodzinne. 
Zostały one przedstawione na podstawie analizy materiału badawczego pochodzącego z pogłębionych 
wywiadów indywidualnych. Zidentyfikowane rytuały są dwojakiego rodzaju: powszechne, stosow-
ane w wielu związkach, oraz indywidualne, wykreowane na potrzeby tylko jednego związku. Do 
rytuałów pierwszego typu należą: rytuał poświęcenia dla dzieci, rytuał rodzinnej aktywności, rytuał 
randkowania, wspólne posiłki, pocałunki na „dzień dobry” i „dobranoc”, obdarowywanie prezentami, 
„wypłakiwanie się” oraz seks. Natomiast rytuałem drugiego typu jest wieczorne „ocenianie”. Najpraw-
dopodobniej przedstawione rytuały mają swe źródła zarówno w międzypokoleniowym rodzinnym 
przekazie socjalizacyjnym, jak też w dyskursie publicznym.
słowa kluczowe: dyskursywność, intymność, rytuał, płeć społeczno-kulturowa.

RITUALS IN A RELATIONSHIP – DISCURSIVE CONSTRUCTING OF INTIMAC Y

summary: The article presents selected results of research conducted within the project „Women in 
intimate relationships. The empirical and critical study”. The Author characterises practices involved 
in the process of constructing intimacy in relationships from the women’s perspective. The important 
components of this process are discursively shaped partnership-family rituals. They are presented as 
the analysis of research material derived from in-depth individual interviews. The identified rituals are 
of two types: universal, used in many relationships and individual, created for only one relationship. 
The rituals of the first type include the ritual of sacrifice for children, the ritual of family activities, the 
ritual of dating, the sharing of meals, the kisses of “good morning” and “good night”, giving presents, 
“having a good cry” and sex. On the other hand, the second type of ritual is the evening “assessment”. 
The presented rituals most likely have their origins both in the intergenerational family relations of 
socialisation and in the public discourse.
keywords: discursiveness, intimacy, ritual, gender.
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ROLE DIVISION WITHIN RELATIONSHIPS  
OF POLISH IMMIGRANTS LIVING IN FRANCE AFTER 2004

Emigrants/Immigrants face a challenge of a so-called „Dual Absence”. Attempting to 
partially remain where they are emigrating from, they’re not fully present at the place 
of their destination (Sayed 1999, pp. 114-115). This unique situation refers to, in terms 
of time and space, to the community left behind during their departure as well as the 
host society. The duality described above is strongly linked to a migrant identity. In 
this complex process the family life, the relation with a partner in particular, can play 
a pivotal role. Assuming different forms, these relationships influence migration trajec-
tory (Collet B. & Santelli E. 2012, pp. 275-290). Consequently, the paths of migratory 
career, and the process of integration of the migrant into the host society may differ 
depending on role division within relationships and on related social expectations. The 
“role” is defined here as a social construct or a model of attitudes and cultural behaviours 
attributed to the social status of a person (Mead 2006, p. 127). Examining the fates of 
migrants, the analysis of the roles in relationships seems particularly important.

This paper relates to the experience of Polish low-skilled workers in France fol-
lowing Polish accession to the European Union in 2004. In France the issue of these 
economic migrants has caused a high-tension public debate on the eve of the European 
Constitution Treaty referendum (Patok 2015, p. 150). It is worth noting that there 
is a relatively low level of research regarding this group of Polish immigrants when 
compared to scientific analyses of the previous waves of influx to France: The Great 
Emigration after the November Uprising and the January Uprising, a large scale eco-
nomic migration in the interwar period and political and economic migration from 
communistic Poland (Paczkowski 1979; Pezda 2001; Ponty 2005; Śladkowski 1980). 
Nowadays the community of Polish workers in France differs from the three preceding 
migration waves and necessitates a distinct study. 

Economic migration is a choice that in the current geopolitical circumstances 
does not exclude the option of a return to motherland (Bera 2008, p. 18). The French 
labour market has opened for Polish in 2008 causing an increase in appeal for a Polish 
worker (Invest in France Agency, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu 
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2012). France however is not in the lead of states chosen by Polish immigrant workers 
who constitute only a small fraction among other immigrant groups (Główny Urząd 
Statystyczny 2016). Interestingly, the current community of Polish immigrants in France 
is distinctively feminized when compared to the previous Polish waves of immigrations 
(Institut national de la statistique et des études économiques 2013). 

In the context of challenges that Europe is facing in the age of migration crisis 
a question arises of the situation of Polish workers in France and the process of their 
integration into the host state. To what extent do social expectations relating to im-
migrants and the division of roles within they relationships impact the interactions 
with the French society?

This paper shows the results of a study of the free movement of people and the ef-
fect it has on the Polish workers adaptation and integration processes in France. Their 
situation in France and their relations with the French society are examined through 
the variety of their experiences. I am focused on the Polish workers employed in low-
-skilled jobs who have migrated in a large number after 2008 and on their long-term 
relations with compatriots in France. The goal of this paper is to analyse the division 
of roles in these relationships taking account of the gender perspective, as well as the 
experiences of women and men alike. Finally, I would like to understand the conse-
quences that this division of roles may have on the immigrant’s integration processes 
into the host society. 

Methodology and the study group

This study was conducted in a Paris metropolitan area between 2011 and 2016, accord-
ing to the Grounded Theory method (Glaser & Strauss 2006). The research is based on 
a corpus of 60 semi-structured interviews with Polish immigrant workers, on dozens 
of informal conversations as well as on participant observation method at their homes 
and workplaces. I also carried out this observations in a public space frequented by 
Polish community, such as Polish parishes and shops, public administration offices 
(Polish or French) and public transport.

Non-probability sampling (Babbie 2007, pp. 204-208) was used in order to choose 
the analysed group within the population of low-skilled immigrants working in France 
(Table 1 and Table 2). Polish immigrants are also employed in managerial and highly 
qualified roles however they require a different analysis, which is not the objective of 
this study. First, I have randomly selected group of six unrelated low-skilled Polish 
workers. Then, each person has indicated two or three other Polish workers from his 
or her labour environment who met the criteria of my target group. Selection of fol-
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lowing respondents has been conducted according to the same rule. Finally, the study 
sample consists of 32 women and 28 men in working age.

The aim was to create a diverse group of Polish immigrant workers who varied in 
their residence term and arrival moment, both before and after the Polish accession to 
the European Union structures in 2004. I also took into consideration the immigrant’s 
family situation, particularly the fact of being in a relationship and whether they had 
children or not. In case of women, 24 were in a long-term relationship of which 15 were 
in marital unions. The majority of marital unions were with Polish immigrant workers 
in France (11 persons), 3 with French citizens/residents and 1 with a Cuban citizen. The 
remaining relationships consisted of 4 engagements with compatriots, 4 long-term re-
lationships with French citizens/residents and one long-term relationship with a Cuban 
national. As for men from the study group, 19 workers were in marital unions with 
Polish women who in most cases resided in Poland. There has also been one engaged 
couple of Polish immigrants and one homosexual relationship with a Bulgarian citizen. 
In the study group 4 individuals were divorced from Polish citizens (2 women and 
2 men). Moreover, almost a half of studied immigrant workers had children (13 women 
and 15 men). The focus of this study is on Polish immigrant long -term relationships 
with compatriots: childless couples or those bringing up children in France. The di-
versity of these actors has allowed me to compare the experiences of Polish immigrant 
low-skilled workers in France. My main purpose was to understand the process of their 
integration into the host society, and not to represent entire of Polish immigrants in 
France or all low-skilled Polish workers in Paris.

In order to understand the integration process I traversed two theoretical frame-
works. Firstly, I analysed both the relations between Polish immigrant workers and the 
French society e.g. colleagues, employers and customers. For this purpose, I applied the 
concepts from symbolic interactionism (Becker 1963; Goffman 1996). Secondly, I re-
ferred to methodological individualism to examine choices made by immigrant workers 
in their professional and private life (Boudon 1983; Crozier & Friedberg 1977). 

Long-term relationships of Polish Immigrants living in France

The dynamic changes in the current lifestyles make it difficult to clearly define the 
relationship from the sociological point of view (Déchaux 2009, pp. 3-4). In this re-
search, a marriage as well as a long-term committed relationship is defined as socially 
recognized and acceptable sexual union between two adults (Giddens 2004, p. 194). 
The cohabiting partners of this union share some rights and responsibilities (Marshall 
2004, pp. 181-182). 
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It is necessary to stress that in the study group of Polish low-skilled workers living 
in France I did not observe a need of Polish immigrants to establish contacts with other 
Polish living in France. The relations within Polish the community are based on a new 
form of informal contact networks between compatriots (Patok 2013, p. 259). The or-
ganization of this community is characterised by the strength of weak ties (Granovetter 
1973). When a low-skilled worker is looking for a job, one will usual get help from 
his or her friend’s associates whom one has never met before. Functioning in different 
environments to that of a Polish immigrant these people have a different level of access 
to information from the immigrant worker. Despite of various experiences of Polish 
workers from the study group, the immigrants in relationships with compatriots tend 
to have more traditional family values. A partner or spouse and children are in the 
foreground (Patok 2014, pp. 316-320). It is worth noticing that despite the Church losing 
its spiritual dimension, Polish parishes in Paris play an important role in establishing 
contacts with compatriots as well as in the organization of everyday life in exile (Patok 
2013, pp. 255-256).

Professional life and role division  
in Polish Immigrant’s long-term relationships 

Economical benefits are the goal of Polish low-skilled immigrant worker. Professional 
occupation has consequently an impact on quality of his/her life including the relation-
ship: decisions and division of responsibilities between partners. The interviews clearly 
show that both partners from Polish long-term relationships support each other in their 
professional life. In the study group, if the relationship/union has been concluded before 
migration, then the decision to leave motherland was predominantly taken together 
by both of partners. Usually the couple joins their friends or family who are already 
working in France. If only one partner has a previously arranged position, the second 
partner, usually woman, migrates with spouse or joins the partner in France. The case 
of Magda, a 30-year-old married cleaning lady living in France for 7 years is such an 
example. Initially in a long distance relationship, Magda departed for France due to 
her husband already working there: 

I came just for him, I didn’t want to come here [...]. I do not want to live in France; I always 
knew that I wouldn’t feel good in a foreign country. I’ve sacrificed myself to be and to live 
together. That’s why I’m here. Usually the acclimatization process it’s not easy for me, even in 
Poland, if I have to change a city, I won’t feel good. Now, I’m simply sacrificing myself, and it’s 
already 7 years.

In the study group, regardless of gender of the respondents, the immigrants actively 
support their partners in the search for a job. In the process of migratory career the 
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individual already working helps his/her spouse by asking colleagues and co-workers 
from his or her close circle for information about employment opportunities. He or 
she symbolizes a link with the French labour market for a recently arrived immi-
grant. These informal relations and contacts with both Polish community in France 
and French citizens are dependent mostly on the immigrant’s proficiency in French 
and professional environment: Polish, French or International. Violetta a 38 year-old 
waitress and cleaning lady is a divorced mother of two. She has come to France with 
her husband several years ago: 

In the beginning, with me having a small child there were no jobs around. My husband had 
a job though. But I think that when you go out and ask people, you’ll always find something. 
I took my little boy and a pram, and I had been walking around the parks. When I heard Polish 
language, I was chatting and slowly… slowly I always found something. First, it was cleaning 
[…] from my husband work’s [colleague], because he said [that I was looking for a job] at his 
workplace and someone had a girlfriend or a wife, so sometimes I filled in for them and it was 
going on like that. Today I work in cleaning.

Mutual support in searching for professional opportunities continues through all 
migratory career period. When one partner losses a job or has a professional difficulty, 
the other does not stay inactive.

In the study group the partners also support each other in fulfilling the legal obliga-
tions towards the authorities. A significant factor in the division of roles in a relationship 
is the linguistic proficiency of an immigrant. In the case of Polish couples, in which 
one of the partners is not fluent in French, the other partner takes it upon himself or 
herself to deal with authorities on behalf of his or her partner. A perfect illustration of 
this case is Magda mentioned before. Upon arriving in France she did not know French 
however today she speaks basic French as opposed to her husband who is proficient in 
French. In this arrangement the husband is the link between his wife and her employ-
ers. He translates the information relating to the salary as well as the requirements of 
running her client’s house e.g. the order of tasks required by the hosts. Marta is another 
example. She is a 38 year-old cleaning lady whose husband is self-employed and runs 
a home renovation company in France. In the study group of Polish low-skilled workers 
self-employment is a popular solution for both: men in the construction sector as well 
as women working as cleaning lady or carers. Administrative procedures are simpli-
fied and the tax system is friendly (Service Public 2016). Despite living in France for 
several years Marta’s husband has never learned French: “Robert tried to learn French 
because he has French clients, but somehow he was not getting there, well... learning 
languages doesn’t come easy to him […]”. As a result, Marta shows understanding 
and helps her husband with administrative tasks e.g. in handling formal documents 
or registering his commercial vehicle: “I’ve been at the prefecture [préfecture – a term 
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describing a municipal administration district] to pick up his driving license […]. We 
wanted to exchange his driving license because he has a Polish one and the car had 
French papers (car registration)”.

The interviews show that in relationships where both partners are proficient in 
French, the immigrants support each other in the professional field even if formally 
the duties relate to only one of them. It is a form of cooperation supporting the main 
source of family income. In the study group these were the examples of construction 
companies run by men or convenience stores and catering businesses owned by both 
partners. The situation of a 33 year-old self-employed renovation worker, Mariusz will 
help us illustrate this scenario. The father of two children in a pre-school age shares the 
duties of running the company with his wife who works as a half-time housekeeper. 
Because of a busy schedule Mariusz spends his entire day managing the labourers or 
conducting the work himself. His wife fills in invoices and other documents as well 
as regularly publishing the company’s income online (a procedure legally required in 
France).

To summarize, in the study of relationships of Polish immigrants in France, in the 
professional field, despite their careers developing in different directions, the partners 
support each other regardless of their gender. The division of roles in a relationship 
depends mostly on such factors as contacts on the French labour market, linguistic 
proficiency and a time at one’s disposal. 

Private life and role division  
in Polish immigrant’s long-term relationships 

On a daily basis, the Polish workers from the study group declare not having enough 
time for personal relationships with Polish compatriots, other immigrants or French 
citizens. Free time is spent among the closest friends or in small groups of people with 
similar interests. The interviews indicate that people with children tend to spend their 
free time with their family. In these cases the division of roles with regard to gender 
becomes evident.

In the study group, the mothers adjusted their professional careers to their respon-
sibilities related to raising their children. Women with young children stressed the 
importance of occupation’s flexibility allowing them to take care of their offsprings. 
Marta, a 38-year old cleaning lady and a mother of two boys says: 

Now, I work solely for people who accept that I’m not available during school holidays […]. 
Since I have children, I work for people who don’t mind that I’m not working during holidays. 
It’s not easy to find such people. Now I’m in a comfortable position where I get to choose who 
I work for […].
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The interviews show that as far as couples with children who attend school are 
concerned, it is mothers who take on the responsibility to contact the school or other 
children’s parents. As a consequence, immigrant mothers develop their language skills 
in order to communicate with their children’s environment. This is a strategy to avoid 
their children being marginalized or isolated, which can occur when the family is not 
integrated with the society. Marta has chosen a reputable private school for her chil-
dren. According to her, in such a school, it is easier to keep in touch with the teachers, 
who have more time to address the children’s individual needs. Marta further explains: 
“Because of my children, I have to communicate with French families about visits, 
meetings, pyjama parties etc. They visit us, we visit them […]. I don’t have problems 
communicating, if I need to, I will always get along”.

As for men, their children-related responsibilities are most importantly providing 
a long-term financial and educational support. In the study group, men who raise their 
children in France conditioned the decision to come back to their own country by their 
children’s educational needs. As an example we can look at Robert, an electrician and 
father of two teenage daughters: 

My daughter wants to come back to Poland, she’s fifteen and she never wants to come back 
to Paris after holidays […]. Right now, one does what the brain dictates, not the heart. Eight 
more years [in eight years his youngest daughter will finish her education in France] and I’m 
coming back to Poland. My daughters will do as they wish. Usually, the most important is for 
them to get educated […]. Until they are 18 unless they want to go to university of course I will 
finance it. Once it’s finished, I’m coming back.

In the study group men acknowledging the financial responsibility related to hav-
ing and raising their children accept working long hours and search for additional 
employment opportunities. It is interesting that this entrepreneurial attitude does not 
change in the event of a divorce, even if immigrant couple does not have children. All 
men from the study group are characterised by a strong working ethos. It is related to 
their perception of a migratory success, where one becomes financially independent 
and can afford to rent or buy an apartment. Piotr, a 30-year old mason says: “Now, 
after the divorce things have changed. Now, I’m planning to have fun, because all my 
life I’ve been doing things for others […]. I’m saving to buy a house, but I also bought 
two motors”. A long working day is a norm for these immigrants, whose departure is 
motivated by economic reasons. Piotr’s following statement illustrates this perfectly: 

We work from 8am to 5pm and sometimes even to 8am or 10pm. French workers don’t. 
They work from 8am to 5pm, on Fridays from 8am to 3pm and that’s it. I met one French guy 
who complains about earning 1800 euros and I earn 2500 euros. I work all Saturdays and I take 
extra hours, and he goes home after 5pm. Add Saturdays and the extra hours and you’ll have 
the same. He [then] says that he would be tired. […] We [Polish workers] are used to do it. It 
has become a routine, we got used to such working scheme […].
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The role division in relationships of Polish low-skilled workers in terms of gender 
has a traditional character. The woman focuses on a daily care of their children while the 
man provides financial stability. This model is clear especially for couples with children 
receiving a school education in France. In this study of Polish relationships a visible 
division of gender roles occurs once immigrants have their children. In previous stages 
of their migratory experience, for both childless women and men, their main incentive 
to leave the country is a well-paid employment.

Conclusions: Immigrant’s Integration into the Host Society 

The interviews conducted clearly show that marriages or long-term relationships with 
compatriots of Polish low-skilled workers in France after 2004 have been mostly revolv-
ing around their own family circles. Different forms of relations with the host society 
exist and depend on the division of duties and responsibilities between partners in im-
migrants’ couples. Economic activity is the aim of a Polish immigrant worker and that 
point has a strong impact on his or her private life organization. In the study group the 
division of social roles regarding everyday professional career, in the classical meaning 
of term “career” (Hughes 1937), do not depend on immigrant’s gender. The migrant 
worker’s proficiency in French, networking skills and his or her availability determine 
the way that responsibilities between partners are shared. This couple’s collaboration 
leads to the achievement of migration plan or aim, such as lucrative occupation in 
a host state. Yet, in the private home sphere we can observe a clear division of social 
roles by immigrant’s gender. Men focus on work and assume the responsibilities to 
provide financial stability. Women combine the professional occupations with raising 
their children, which always take centre stage. They are fulfilling socially expected role 
of a mother according to the traditional family values.

As an opportunity to establish contacts and relationships with the host society, the 
professional activity is an important factor in the immigrant’s adaptation and integra-
tion processes. The Polish low-skilled workers in France conceive the employment as 
a migratory success. In consequence, both partners are involved in the professional 
career development. This is a positive factor in the process of integration with the French 
society regardless of the immigrant’s gender. Having children and the responsibilities 
associated with their education are also a significant actor in immigrant worker’s inte-
gration. However it is women who make more effort to learn French language and to 
adapt to the French society. They are focused on establishing relationships with French 
parents of their children’s classmates in order to avoid the “isolation” of their own child. 
In the study group this division of gender roles complies with the traditional family 
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values and helps women in the gradual integration process into the host society, even 
at expense of their professional work. 

The integration processes are not taking place without resistances. A major source 
of those difficulties is related to social beliefs and perceptions. Stereotypes, the mecha-
nisms how both immigrants and host country citizens can view each other, are such 
an example. It is worth to stress that we need to examine the mechanism behind these 
depictions regarding national, ethnic and especially gender differences in order to 
understand the immigrant’s adaptation and integration processes. 

Table 1.  Study population: Women by age, occupation,  
family situation and residency period in France

N° First  
name Age Occupation

Resi-
dency in 
France

Level of 
French (self 
declaration)

Family situation

1 Magdalena 20 Baby sitter 10 mon-
ths

Does not speak 
any French Single

2 Monika 20 Intern 4 
months Advanced Single 

3 Dorota 21 Cleaning lady 6 
months Basic Married, Polish husband 

living in France
4. Monika 22 Shop assistant 3 years Advanced Single
5 Weronika 23 Ice cream seller 3 years Advanced Single, French partner

6 Aleksan-
dra 24 Secretary 3 years Advanced Single, French partner

7 Agata 25 Baby sitter 10 
months Basic Single, Polish partner living 

in France 

8 Aleksan-
dra 25 Waitress 3 years Advanced Single, French partner

9 Sabina 26 Baby sitter 10 
months Intermediate Single

10 Iga 27 Dancer (Show-
girl) 5 years Basic Single, Polish partner living 

in Germany

11 Maja 27 Dancer (Show-
girl) 1 year Basic Single

12 Magdalena 28 Secretary 7 years Advanced Single, French partner

13 Magdalena 28 Barmaid 3 years Intermediate Married, Polish husband 
living in France

14 Paulina 28 Cleaning lady 4 years Basic Married, Polish husband 
living in France

15 Agnieszka 29 Barmaid 1 year Intermediate Single

16 Agnieszka 30 Dancer (Show-
girl) 5 years Advanced Married, French husband, 

one child

17 Magdalena 30 Cleaning lady 7 years Basic Married, Polish husband 
living in France
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18 Dagmara 34 Dancer in an 
amusement park 6 years Intermediate Single, Polish partner living 

in France

19 Edyta 34 Cleaning lady 2 years Basic Married, Polish husband 
living in France, one child

20 Katarzyna 35 Concierge 10 years Advanced Married, French husband

21 Joanna 36 Dancer (Show-
girl) 5 years Advanced

Married, Cuban husband 
living in France, two 
children

22 Aneta 37 Baby sitter 10 years Advanced Married, French husband

23 Lucyna 37 Concierge 16 years Advanced Married, French husband, 
one child

24 Magdalena 37
Stewardess, an-
cient Cleaning 
lady

11 years Advanced Married, French husband, 
two children

25 Violetta 37 Cleaning lady 6 years Basic
Married, Polish husband 
living in France, three 
children

26 Marta 38 Cleaning lady 11 years Intermediate
Married, Polish husband 
living in France, two 
children

27 Wioleta 38 Waitress, clean-
ing lady 6 years Intermediate

Divorced with Polish 
man, French partner, two 
children

28 Iwona 49 Runs a grocery 
store 21 years Advanced

Divorced with Polish man, 
Australian partner living in 
France, two children

29 Małgo rzata 51 Secretary 21 years Advanced Married, Polish husband 
living in France, one child

30 Barbara 56 Shop assistant 30 years Advanced
Married, Polish husband 
living in France, two 
children

31 Jolanta 56 Hostess, clean-
ing lady 30 years Advanced Married, French husband, 

one child

32 Aleksan-
dra 60 Runs a bar, 

barmaid 20 years Intermediate
Married, Polish husband 
living in France, three 
children

Table 2.  Study population: Men by age, occupation,  
family situation and residency period in France

N° First name Age Occupation
Resi-

dency in 
France

Level of French 
(self declaration) Family situation

1 Kamil 21 Construction 
worker 6 months Does not speak 

any French
Married, Polish wife living 
in France

2 Łukasz 23 Plumber 1 year Does not speak 
any French Single

3 Sławomir 23 Construction 
worker 5 years Intermediate Single
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4 Grzegorz 25 Construction 
worker 5 years Intermediate Single

5 Artur 27 Construction 
worker 2 years Basic Single

6 Grzegorz 27
Construc-
tion worker, 
Plumber

6 years Intermediate Married, Polish wife living 
in Poland

7 Paweł 27 Construction 
worker 2 years Basic Married, Polish wife living 

in France

8 Paweł 27 Shop assistant 6 years Advanced Single, Bulgarian partner 
living in France

9 Tomasz 28 Construction 
worker 3 years Intermediate Single

10 Waldemar 28 Mason 7 years Basic Divorced with Polish 
woman, two children

11 Konrad 30
Construction 
company of-
fice employee

3 years Basic Single, Polish partner

12 Piotr 30 Mason 5 years Intermediate Divorced with Polish 
woman

13 Łukasz 31 Construction 
worker 2 years Basic Single

14 Szymon 31 Construction 
worker 3 years Basic Married, Polish wife living 

in France

15 Piotr 32 Construction 
worker 2 years Does not speak 

any French
Married, Polish wife living 
in Poland, two children

16 Mariusz 33

Construc-
tion worker, 
construction 
company 
owner

10 years Advanced Married, Polish wife living 
in France, two children

17 Piotr 35 Construction 
worker 8 years Basic Married, Polish wife living 

in Poland, two children

18 Piotr 36 Construction 
worker 5 years Basic Married, Polish wife living 

in France, one child

19 Dariusz 36 Construction 
worker 4 years Intermediate Married, Polish wife living 

in France, two children

20 Mariusz 38

Construc-
tion worker, 
construction 
company 
owner

7 years Advanced Married, Polish wife living 
in France, three children

21 Paweł 38 Construction 
worker 3 years Intermediate Married, Polish wife living 

in France, one child

22 Rafał 38

Construc-
tion worker, 
construction 
company 
owner

14 years Advanced Married, Polish wife living 
in France
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23 Robert 38 Electrician 17 years Intermediate Married, Polish wife living 
in France, two children

24 Grzegorz 41 Mechanic, 
truck driver 6 years Intermediate Married, Polish wife living 

in France, two children

25 Mariusz 48

Construc-
tion worker, 
plumber, 
construction 
company 
owner

17 years Advanced Married, Polish wife living 
in France, three children

26 Jarosław 48 Construction 
worker 2 years Does not speak 

any French
Married, Polish wife living 
in Poland, two children

27 Marian 50 Security 
guard 7 years Basic Married, Polish wife living 

in France

28 Jan 66 Bookstore 
assistant 23 years Advanced Married, Polish wife living 

in France, one child
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ROLE DIVISION WITHIN RELATIONSHIPS OF POLISH IMMIGRANTS LIVING IN FRANCE AFTER 2004

summary: The paper shows the results of a study conducted on Polish immigrants employed in low-
-skilled jobs in France following Poland’s accession to the European Union. This paper’s focus is on 
Polish immigrant workers’ marriages or long-term relationships with compatriots in France and the 
immigrants’ relations with the French society. The author analyses the division of roles in relationships 
and the consequences that this division of roles may have on the immigrants’ integration processes 
into the host society. In order to interpret and to understand experiences of studied Polish immigrants 
the author has referred to two theoretical frameworks: symbolic interactionism and methodological 
individualism. In the studied group, the role division regarding everyday activities in relationships 
is determined by the migrant worker’s proficiency in French, networking skills and his or her avail-
ability. The Polish low-skilled workers in France conceive the employment as a migratory success. In 
consequence, both partners are involved in the professional career development. This is a positive 
factor in the process of integration with the French society regardless of the immigrant’s gender.
keywords: Integration, Polish immigrant, low-skilled jobs, long-term relationships.
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PODZIAŁ RÓL W POLSKICH ZWIąZKACH EMIGRANTÓW WE FRANCJI PO 2004 R.

streszczenie: Artykuł przedstawia część badania przeprowadzonego we Francji na polskich pra-
cownikach zatrudnionych w zawodach nisko kwalifikowanych po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Autorka porusza kwestie relacji między partnerami-rodakami w małżeństwach lub stałych 
związkach polskich emigrantów oraz omawia ich kontakty ze społeczeństwem francuskim. Celem jest 
analiza podziału ról w związkach polskich pracowników i zrozumienie wpływu tych mechanizmów 
na proces integracji emigranta w społeczeństwie przyjmującym. W interpretacji doświadczenia i wy-
powiedzi badanych Polaków posłużyły dwie perspektywy teoretyczne z nurtu socjologii rozumiejącej: 
interakcjonizm symboliczny oraz indywidualizm metodologiczny. W badanej grupie podział ról 
wokół codziennych praktyk w związku zależy przede wszystkim od umiejętności językowych, sieci 
kontaktów oraz dyspozycyjności emigranta. Posiadanie pracy zarobkowej postrzegane jest w kate-
goriach sukcesu. W rezultacie oboje partnerzy przejawiają zaangażowanie na tym polu. Sprzyja to 
integracji w społeczeństwie francuskim bez względu na płeć emigranta.
słowa kluczowe: integracja, polski emigrant, zawody nisko kwalifikowane, relacje długo ter mi-

nowe.
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POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY  
ŻYCIA W KOHABITACJI W OPINII KOBIET I MĘŻCZYZN

Szeroki kontekst dokonujących się przemian społecznych wykorzystywany jest w roz-
ważaniach na temat kohabitacji i małżeństwa. Procesy przemian działają jednocześnie 
jako złożona struktura sił społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych. W skali 
makro zachodzą trwające od lat procesy sekularyzacji, indywidualizacji, a także eman-
cypacji, które stopniowo przyczyniły się dążenia jednostek w kierunku indywidual-
ności, wolności i niezależności. Procesy te działają osłabiająco na normy i obniżają 
rangę instytucjonalnych regulacji dokonywanych przez państwo, Kościół czy rodzinę. 
Osłabienie norm łączy się ze wzrostem tolerancji społecznej dla życia w inny sposób 
(np. w związku kohabitacyjnym) niż w formalnym związku małżeńskim. Zmiana pre-
ferencji jednostek współwystępuje ze wzrostem możliwości podejmowania wolnego 
wyboru (Manting 1994).

Niniejszy artykuł koncentruje się wokół pozytywnych i negatywnych aspektów 
życia w związku kohabitacyjnym, dlatego stosowne jest przedstawienie w tym miejscu 
definicji tego zjawiska społecznego. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna definicja 
zjawiska kohabitacji. Problemy z ustaleniem długości trwania związku czy częstości 
zamieszkiwania ze sobą partnerów nie pozwalają na jej precyzyjne sformułowanie. 
Mimo to w prawie wszystkich propozycjach definicyjnych zjawiska kohabitacji można 
wskazać kilka cech wspólnych. Autorzy często podkreślają, że aby mówić o związku 
kohabitacyjnym, ważne jest, aby były to dwie heteroseksualne osoby żyjące razem 
bez legalizacji (Kwak 2005). Wielu autorów zagranicznych (Ermisch 2005, s. 23-53; 
Vaculík, Jedrzejczyková 2009, s. 101-117; Kiernan 2002, s. 4; Tydlitátová 2011, s. 28-
56) definiuje kohabitację jako związek dwóch partnerów mieszkających razem, między 
którymi zachodzą intymne relacje, a związek nie jest zalegalizowany w postaci związku 
małżeńskiego. Należy także nadmienić, że życie w kohabitacji może przybierać różne 
formy. Autorka wielu publikacji na temat kohabitacji oraz badaczka tego zjawiska 
społecznego Anna Kwak (1995, s. 145-146) rozróżnia cztery formy kohabitacji:

* Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, dr – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Spo-
łecznych, Instytut Socjologii; e-mail: katarzyna.juszczyk@us.edu.pl.
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–  kohabitacja jako forma życia, która poprzedza zawarcie małżeństwa i stanowi prze-
dłużenie chodzenia ze sobą;

–  kohabitacja jako forma poprzedzająca małżeństwo i stanowiąca do niego przy go-
towanie;

–  kohabitacja jako alternatywa dla życia w małżeństwie, zwłaszcza dla osób, które nie 
planują zawrzeć związku małżeńskiego;

–  kohabitacja jako forma niezamężnego życia, która wyrasta z ideologii nie za leż-
ności.
Obecnie w wielu krajach Europy kohabitacja stała się coraz bardziej powszechnym 

sposobem zawierania pierwszego związku (Nazio 2008, s. 1). Współcześnie kohabitacja 
nie tylko fundamentalnie zmieniła swoje społeczne znaczenie (Seltzer 2004, s. 921-928), 
ale także stała się powszechna w większości krajów europejskich, szczególnie wśród 
młodego pokolenia (Ermisch 2005).

Kohabitacja jako proces dyfuzji na poziomie makro jest rozpoznawana jako serie 
kolejnych stadiów obserwowanych w trzech do czterech grup krajów (Kiernan 1999, 
s. 25-32). Kathleen Kiernan (1999, s. 25-32) i Tiziana Nazio (2008, s. 4) uzasadniają, 
że obecny jest powszechny wzorzec zmian, w którym kohabitacja jest obserwowana 
przede wszystkim na północy Europy, a później została rozproszona na południe tego 
kontynentu. W pierwszym stadium kohabitacja jawi się jako rzadko praktykowany 
związek przez wybrane (pewne) grupy prekursorów, którzy wybrali taki typ związku ze 
względu na swoiste zainteresowania i szczególne powody, podczas gdy większość ludzi 
zawierała związek małżeński, nie mieszkając wcześniej ze sobą. To stadium obecnie 
występuje w południowej Europie, a w przypadku Szwecji obecne było już w końcu 
lat 60. (Trost 1978, s. 305-315). W drugim stadium kohabitacja stała się powszech-
niej praktykowaną formą aranżowania związku. To stadium obserwujemy od lat 70. 
w Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ten rodzaj kohabitacji 
ma tendencje do bycia okresem poprzedzającym małżeństwo, który związany jest ze 
znacznym lub niewielkim wskaźnikiem urodzeń dzieci poza małżeństwem. W trzecim 
stadium kohabitacja jest powszechnie uznaną i zinstytucjonalizowaną formą związku. 
To stadium występuje w Danii i Szwecji, gdzie kohabitacja miała swój początek w latach 
60., i obecnie jest szeroko rozpowszechnioną normą, która łączy się z szacunkiem dla 
urodzonych w niej dzieci (Nazio 2008, s. 4).

Według badań przeprowadzonych przez Monikę Mynarską i Annę Matysiak (2010, 
s. 15) społeczeństwo polskie weszło w drugie stadium rozwoju kohabitacji. Wniosek 
ten został osiągnięty na podstawie danych ilościowych i jakościowych uzyskanych 
z badań przeprowadzonych przez autorki w ramach projektu „Nowe wzorce formo-
wania rodziny w Polsce – kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na 
zadowolenie z życia”, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
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i Rozwoju w ramach programu Lider. Projekt ten miał na celu lepsze zrozumienie 
przyczyn leżących u podstaw nowych wzorców zachowań związanych z formowaniem 
rodzin i płodnością w Polsce, a także konsekwencji tych zachowań dla dobrostanu 
psychicznego ludności.

Schodząc na szczebel regionalny, przeprowadzone badania socjologiczne na te-
renach śląskich przez Urszulę Swadźbę (2014, s. 294-320) wykazały, że poglądy na 
temat małżeństwa i rodziny są niespójne. Z jednej strony badani Ślązacy nie uznawali 
małżeństwa jako instytucji przestarzałej, z drugiej zaś nie akceptowali sytuacji, że tylko 
małżeństwu przynależne są konstytutywne cechy. Dotyczy to akceptacji związków koha-
bitacyjnych jako alternatywnego sposobu życia dla małżeństwa. Według autorki mamy 
do czynienia z etycznym indywidualizmem i tolerancją dopuszczającą kontrowersyjne 
zachowania w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego. Normy, które regulują zacho-
wania w małżeństwie, traktowane są selektywnie i nie zawsze uwzględnia się w nich 
normy religijne. Sfera ta w coraz większym stopniu podlega indywidualnej ocenie. 

Pojawia się zatem pytanie: co powoduje, że związek kohabitacyjny jest coraz bardziej 
powszechną formą życia, na którą decyduje się coraz większa liczba Polaków (Stańczak 
i in. 2016, s. 11)? Niezbędne wydaje się także przedstawienie negatywnych aspektów 
życia w kohabitacji w Polsce, w kraju, w którym społeczeństwo uznaje w większości 
tradycyjne wartości (Inglehart i Welzel 2010, s. 554). Jednak należy podkreślić, że 
tradycyjne uznawane społeczne wartości zaczynają być stopniowo i powoli wypierane 
przez liberalne i wolnościowe wartości uznawane przez młode pokolenie Polaków, 
które coraz bardziej nastawione jest na osiąganie własnych celów, indywidualizm 
i samorealizację (Boguszewski 2014).

Podjęta problematyka badawcza jest bardzo istotna z poznawczego i praktycznego 
punktu widzenia dla współczesnej socjologii rodziny. W 2002 r. w Polsce było około 
390 tys. związków kohabitacyjnych. Natomiast w roku 2011 liczba ta wzrosła do 638 tys. 
(Stańczak i in. 2016, s. 11). Statystyki wskazują na tendencję wzrostową w Polsce. 
Narodowy spis powszechny z 2002 r. traktuje partnerów żyjących z dziećmi lub bez 
dzieci jako rodzinę, co wskazuje, że partnerów (płci przeciwnej) wpisuje się we współ-
czesne ramy definicyjne rodziny (GUS 2003, s. 26). Według badań przeprowadzonych 
przez CBOS w 2013 r. (Boguszewski 2013, s. 5-6) około 70% Polaków uważa także, że 
ludzie żyjący w związku kohabitacyjnym stanowią rodzinę. Zatem rodzina współczesna 
to nie tylko związek oparty na więzach małżeństwa i pokrewieństwa, ale także są to 
partnerzy żyjący ze sobą w jednym gospodarstwie domowym, wspólnie dbający o dom, 
a również (często) o wspólne dzieci, którzy żyją w intymnych relacjach. 

Badania socjologiczne pokazują dynamikę procesu oswajania się społeczeństwa 
polskiego z upowszechnianiem się zjawiska kohabitacji i w związku z tym wzrastającego 
poziomu aprobaty, a to z kolei rodzi dalsze konsekwencje w postaci uzyskiwania przez 
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to zjawisko statusu normatywności w obyczajowej kulturze społeczeństwa polskiego 
(Juszczyk-Frelkiewicz 2014). Z tego powodu istnieje potrzeba ciągłego monitorowania, 
analizowania, w jakim kierunku zachodzą zmiany w poglądach i opiniach Polaków do-
tyczących tego zjawiska społecznego, które w Polsce z roku na rok wykazuje tendencję 
wzrostową (Stańczak i in. 2016, s. 11). 

Założenia metodologiczne i realizacja badań 

Artykuł oparty jest na wynikach badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Katowic 
w ramach modułu „Rodzina współczesna – alternatywne formy życia małżeńskiego” 
prowadzonego przez autorkę w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 r. Ankieterami badań byli studenci trzecie-
go roku studiów I stopnia, którzy zostali przeszkoleni przez badaczkę. Koordynatorem 
badań była autorka. 

Celem badań była socjologiczna diagnoza opinii i postaw katowiczan dotyczących 
zjawiska kohabitacji na temat: pozytywnych i negatywnych aspektów życia w koha-
bitacji, hierarchii deklarowanych wartości, problemu konkurencyjności kohabitacji 
wobec małżeństwa, opinii dotyczących legalizacji związku kohabitacyjnego w Polsce. 
Celem było także rozpoznanie opinii badanych na temat czynników wpływających na 
rozwój zjawiska kohabitacji i na temat wspólnego zamieszkiwania pary przed ślubem 
oraz odpowiedniego momentu rozpoczęcia relacji seksualnej. Diagnozie socjologicznej 
zostały także poddane opinie dotyczące znaczenia instytucji małżeństwa w kontekście 
modeli kulturowych rodziny, jakie preferują badani. 

Badania były próbą znalezienia odpowiedzi na wiele pytań wynikających z głównego 
problemu badawczego: jakie czynniki demograficzne i społeczno-kulturowe różnicują 
opinie i postawy respondentów wobec zjawiska kohabitacji na tle przemian życia ro-
dzinnego? W obrębie głównego problemu badawczego sformułowano wiele pytań szcze-
gółowych. Jedno z nich dotyczy pozytywnych i negatywnych aspektów życia w związku 
kohabitacyjnym. Analiza tego pytania została przedstawiona w niniejszym artykule.

W badaniu zastosowano metodę sondażu, którą realizowano techniką ankiety PAPI. 
Kwestionariusz ankiety zawierał 47 pytań. W niniejszym artykule została przedstawiona 
analiza dwóch pytań, które dotyczyły wskazania pozytywnych i negatywnych aspektów 
życia w kohabitacji. Próba do badań została dobrana metodą opartą na kryterium 
dostępności badanych (tzw. próba okolicznościowa). Badania przeprowadzono z oso-
bami, które wyraziły zgodę na udział w badaniu (Babbie 2008, s. 211). Badano kobiety 
i mężczyzn z różnym doświadczeniem w zakresie związków.

Zebrany materiał badawczy został poddany analizie statystycznej przeprowadzonej 
w programie SPSS.
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Charakterystyka próby badawczej

Badania przeprowadzono na próbie badawczej liczącej 111 respondentów. Respondenci 
biorący udział w badaniu byli zróżnicowani pod względem:
–  płci (kobiety – 50,5%, mężczyźni – 49,5%);
–  wieku (15-20 lat – 11,7%; 21-26 lat – 11,7%; 27-32 lata – 10,8%; 33-38 lat – 11,7%; 

39-44 lata – 10,8%; 45-50 lat – 10,8%; 51-56 lat – 10,8%; 57-62 lata – 10,8%; powyżej 
63 lata – 10,8%); 

–  wykształcenia (podstawowe – 9,0%; gimnazjalne 5,4%; zasadnicze zawodowe 10,8%; 
średnie ogólne – 30,6%; średnie techniczne – 12,6%; wyższe licencjackie – 17,1%; 
wyższe magisterskie – 13,5%, inne – 0,9%); 

–  stanu cywilnego (kawaler/panna – 46,8%; żonaty/mężatka – 30,6%; rozwodnik/
rozwódka – 18,0%; wdowiec/wdowa – 4,5%; w związku kohabitacyjnym – 24,0%) – 
stan cywilny nie sumuje się do 100%, ponieważ niektórzy respondenci podawali 
dwa stany cywilne m.in. rozwodnik żyjący w związku kohabitacyjnym.

–  struktury rodziny (pełna – 53,0%; niepełna – 21,5%; zrekonstruowana – 25,5%); 
–  częstotliwości udziału w praktykach religijnych (kilka razy w tygodniu – 9,9%; raz 

w tygodniu – 18,0%; raz do dwóch razy w miesiącu – 13,5%; kilka razy w roku – 
35,1%; w ogóle nie uczestniczy – 23,4%).

Pozytywne aspekty życia w kohabitacji – analiza wyników

W badaniach zadano pytanie respondentom o to: jakie są pozytywne aspekty życia 
w związku kohabitacyjnym? Respondenci mieli do wyboru dziesięć zaproponowanych 
pozytywnych aspektów, takich jak: poczucie większej swobody, preferowanie życia 
w związku nieformalnym, brak formalnych zobowiązań między partnerami, brak 
kosztów związanych ze ślubem i weselem, mniej zobowiązań, łatwiejsza możliwość roz-
stania, większe zaangażowanie partnerów w związek, partnerski podział obowiązków, 
większa możliwość samorealizacji oraz możliwość lepszego poznania partnera/partner-
ki. Ankietowani mogli również podać dodatkowy pozytywny aspekt życia w związku 
kohabitacyjnym, który nie został wymieniony. Z takiej możliwości skorzystało tylko 
4% kobiet, które wskazywały także, że żyjąc w kohabitacji, można mieć więcej czasu 
dla samej siebie. Dane nie są sumowane do 100%, ponieważ respondent mógł wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź (pytanie wielokrotnego wyboru).

Analizując zebrany materiał badawczy, na początku chciałabym przedstawić po-
zytywne aspekty życia w kohabitacji, które były wskazywane przez większy odsetek 
kobiet niż mężczyzn.
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Kobiety, zdecydowanie częściej (61%) niż mężczyźni (26%), były zdania, że żyjąc 
w związku kohabitacyjnym, ma się większe poczucie swobody, niż żyjąc w małżeństwie 
(zob. wykres 1).

Wykres 1. Pozytywne aspekty życia w kohabitacji według płci
Źródło: opracowanie własne.

Kobiety częściej (47%) niż mężczyźni (34%) miały również przekonanie, że pozy-
tywnym aspektem życia w kohabitacji jest brak formalnych zobowiązań występujących 
między partnerami. Stosunkowo większy odsetek kobiet (19%) niż mężczyzn (6%) 
wskazywał również, że żyjąc w związku nieformalnym, partnerzy bardziej angażują 
się w związek (zob. wykres 1). 

Często wskazywanym przez kobiety i mężczyzn pozytywnym aspektem życia w ko-
habitacji jest możliwość „sprawdzenia się” oraz „wypróbowania” życia razem na co 
dzień. Ten aspekt wskazało 84% kobiet i 75% mężczyzn. Życie w kohabitacji stwarza 
możliwość poznania partnera/partnerki w czynnościach i sytuacjach dnia codzienne-
go we wspólnym gospodarstwie domowym. To także okazja do obserwacji zachowań 
i reakcji partnera (zob. wykres 1).

Z badań wynika także, iż 64% kobiet i 66% mężczyzn było zdania, że pozytywnym 
aspektem kohabitacji jest łatwość zakończenia takiego związku, np. w przypadku roz-
czarowania oraz niespełnienia oczekiwań przez partnera/partnerkę (zob. wykres 1). 

Obie badane płcie stwierdziły również, że życie w kohabitacji sprzyja samorealizacji 
zawodowej oraz stwarza więcej okazji do osiągania własnych celów i realizacji zamie-
rzeń – w tym 61% kobiet i 66% mężczyzn (zob. wykres 1). 
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Negatywne aspekty życia w kohabitacji

Jednak życie w kohabitacji ma nie tylko pozytywne, ale i negatywne aspekty. Respon-
dentom zadano również pytanie: jakie są negatywne aspekty życia w koha bi tacji? Pytanie 
to również było wielokrotnego wyboru, dlatego zebrane dane nie sumują się do 100%. 
Respondenci mieli do wyboru dziesięć zaproponowanych negatywnych aspektów życia 
w kohabitacji, takich jak: brak stabilizacji życiowej, brak poczucia bezpieczeństwa, życie 
w kohabitacji jest niezgodne z normami i wartościami religijnymi, kohabitacja jako 
nieodpowiedni związek, w którym należy wychowywać dzieci, obawa przed negatywną 
opinią społeczną, brak stabilizacji finansowej, zwalnia z odpowiedzialności za drugą 
osobę, związek nieformalny nie tworzy rodziny, brak jasnej sytuacji prawnej, związek 
bez perspektyw na przyszłość. Ankietowani mogli również podać dodatkowy nega-
tywny aspekt życia w związku kohabitacyjnym, który nie został wymieniony. Żaden 
z badanych nie wskazał innego negatywnego aspektu życia w kohabitacji.

Ponad połowa kobiet (57%) stwierdziła, że życie w kohabitacji jest niezgodne z nor-
mami i wartościami religijnymi. Ten aspekt wybrała tylko jedna trzecia mężczyzn (34%) 
(zob. wykres 2). Wysoki odsetek kobiet, który był takiego zdania, może wskazywać na 
to, że dla tej części kobiet życie w kohabitacji jest niemoralne, nieetyczne i niezgodne 
z wartościami i normami uznawanymi w ramach wyznawanej religii katolickiej. Można 
przypuszczać, iż ten odsetek badanych kobiet preferuje życie w związku małżeńskim, 
który jest zgodny zasadami religii, wyznacza prawa i obowiązki między mężem a żoną 
oraz między rodzicami a dziećmi. 
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Kolejna różnica w opiniach kobiet (51%) i mężczyzn (40%) dotyczy negatywnego 
aspektu życia w kohabitacji jako związku, który jest niestabilny (zob. wykres 2). Można 
przypuszczać, że ten odsetek badanych kobiet uważa, że życie w nieformalnym związku 
jest niestabilne ze względu na prawdopodobieństwo szybszego rozpadu. 

Więcej kobiet (50%) niż mężczyzn (40%) było również zdania, że kohabitacja nie jest 
odpowiednim związkiem, w którym należy wychowywać dzieci (zob. wykres 2). Ten 
odsetek badanych respondentów uważa, że jeżeli para ma dzieci, to powinna zawrzeć 
związek małżeński ze względu na stworzenie sankcjonowanego prawnie związku, który 
dawałby dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji oraz wskazywałby 
prawidłowe wartości i normy religijne (w razie wyboru konkordatowego zawarcia 
małżeństwa).

Kobiety (46%) twierdziły częściej niż mężczyźni (25%), że kohabitacja uznawana 
jest także za związek, w którym brak jest jasnej sytuacji prawnej i życie w kohabitacji 
nie daje poczucia bezpieczeństwa – odpowiednio 42% i 17%. Ostatnie dwa aspekty 
są ze sobą powiązane i stanowią negatywny aspekt dla większego odsetka kobiet niż 
mężczyzn. 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują na występujące różnice opinii między kobietami 
i mężczyznami w zakresie oceny pozytywnych i negatywnych aspektów życia w koha-
bitacji. Badane kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni wskazywały na pozytywne 
aspekty życia w kohabitacji, takie jak: poczucie większej swobody, brak formalnych 
zobowiązań występujących między partnerami, większe zaangażowanie partnerów 
w związek. Wydaje się, że kobiety chcą żyć w związku bardziej stabilnym, bezpiecznym, 
opartym na regulacjach prawych, jakim jest związek małżeńskim, który w razie rozpadu 
zabezpiecza prawnie małżonków. 

Mężczyźni i kobiety wskazali także na wiele podobieństw w wyborze pozytywnych 
aspektów życia w kohabitacji. Dla badanych życie w związku nieformalnym stwarza 
większe możliwości samorealizacji partnerów oraz w razie niespełnienia oczekiwań 
co do partnera stwarza łatwiejszą możliwość rozstania bez traumatycznej, kosztownej 
i często długotrwałej procedury rozwodowej. Zygmunt Bauman (2009, s. 40) pisał, 
że żyjąc w związku nieformalnym, istnieje możliwość wystąpienia z tego układu, bez 
konsekwencji prawnych, tak jakby to było w przypadku małżeństwa. Socjologowie 
mówią o mechanizmie łatwego wchodzenia i łatwego występowania z nieformalnego 
związku. Zwolennicy takiego schematu postępowania powołują się na wymogi, jakie 
stawia przed nimi ponowoczesność, twierdzą, że cechą płynnej rzeczywistości jest 
niemożność planowania w kategoriach długoterminowych. 
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Badani twierdzili również, że życie w kohabitacji stwarza możliwości lepszego po-
znania partnera/partnerki w czynnościach dnia codziennego niż podczas osobnego 
zamieszkania partnerów, którzy spotykają się zazwyczaj na aranżowane randki. Jak pisze 
badaczka kohabitacji A. Kwak (2014, s. 270), osoby żyjące w kohabitacji twierdzą, że 
mieszkając razem, można poznać nawyki, przyzwyczajenia oraz sposób zachowania 
swojego partnera w różnych sytuacjach dnia codziennego. Można także ocenić, o ile 
partner odpowiada, spełnia nasze oczekiwania i wtedy można myśleć o dalszych planach 
życiowych lub zakończyć związek. 

Jednak należy podkreślić, że duża liczba małżeństw – nawet ta poprzedzona koha-
bitacją przedmałżeńską określaną według A. Kwak (2005, s. 112-113) jako czas prze-
dłużonego chodzenia ze sobą – nie przeszła próby czasu i zakończyła się rozwodem. 
Zatem każdy rodzaj związku ma swoje pozytywne i negatywne aspekty.

Różnice między kobietami a mężczyznami występują również w prawie wszystkich 
wskazywanych przez respondentów negatywnych aspektach życia w związku kohabita-
cyjnym. Więcej kobiet niż mężczyzn było zdania, że życie w kohabitacji jest niezgodne 
z normami i wartościami religijnymi. Kobiety także częściej uznawały kohabitację za 
związek niestabilny, w którym brak jest poczucia bezpieczeństwa. Również więcej kobiet 
niż mężczyzn stwierdziło, że kohabitacja nie jest odpowiednim związkiem, w którym 
można wychowywać dzieci. Negatywnym aspektem życia w kohabitacji wskazywanym 
częściej przez kobiety niż mężczyzn jest także brak regulacji prawnych w Polsce. To, co 
stworzy para żyjąca w kohabitacji, jest ich osobistym wkładem w związek (finansowym, 
emocjonalnym), który staje się także bagażem doświadczeń i wspomnień. W momen-
cie ustania związku w wyniku rozstania bądź śmierci jednego z partnerów, w świetle 
prawa polskiego, związek partnerski nie ma żadnego znaczenia i podstaw prawnych do 
ubiegania się o alimenty (dla partnera), emeryturę czy też spadek, ponieważ partnerzy 
nie są w żaden sposób spokrewnieni (zob. Mynarska i Słotwińska-Rosłanowska 2015, 
s. 125-140). 

Wyżej opisane różnice w opiniach kobiet i mężczyzn mogą mieć wielorakie podłoże. 
Wysoka liczba rozwodów na świecie, a także w Polsce (zob. Eurostat 2016; Rozwody 
plagą Europy!...), która świadczy o niestabilności i kruchości instytucji małżeństwa, 
może mieć duży wpływ na badanych respondentów. Wielu młodych ludzi rezygnu-
je z małżeństwa postrzeganego negatywnie przez pryzmat obowiązków, stabilizacji, 
podporządkowania małżonkowi, wychowywania dzieci, a przede wszystkim – przez 
pryzmat trudności związanych z procedurą rozwodową (Juszczyk-Frelkiewicz 2014, 
s. 224).

Obecnie w mniejszym stopniu para tworząca związek ma na celu dobro wspólne, 
coraz częściej partnerzy zorientowani są na osiąganie indywidulanych celów i realiza-
cję swoich zamierzeń. W świecie współczesnym obserwuje się dążenie partnerów do 
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niezależności ekonomicznej od siebie i autonomii. Takie działania mogą mieć swoje 
podłoże w rewolucji postindustrialnej (por. Szlendak 2010, s. 394), która wiąże się ze 
wzrastającą niezależnością kobiet od mężczyzn dzięki wykształceniu, pracy zawodowej, 
zmianom równościowym, opóźnieniu urodzin pierwszego dziecka i spadku liczby 
posiadanych dzieci. 

Rewolucja postindustrialna oraz rewolucja w zakresie edukacji psychologicznej 
(A.S. Skolnick i J.H. Skolnick red. 2007) wpisują się w proces indywidualizacji, który 
zdaniem Urlicha Becka i Elizabeth Beck-Gernsheim (1995) jest jedną z cech „nowej 
ery w stosunkach intymnych”. Indywidualizacja, według tych autorów, przejawia się 
w trzech wymiarach zmian. Pierwszy z nich to wyswobodzenie się z tradycyjnych, 
historycznie danych form społecznych i więzi. Drugi to utrata stabilności jako konse-
kwencji odrzucania tradycyjnych przekonań dotyczących działania. Natomiast trzeci 
wymiar dotyczy wiary i norm oraz ponownej integracji, czyli pojawienia się nowego 
rodzaju więzi społecznych (za: Izdebski i in. 2014, s. 14), których przykładem może 
być m.in. życie w kohabitacji.

Jak piszą Zbigniew Izdebski, Emilia Paprzycka i Edyta Mianowska (2014, s. 14): 
„Życie intymne […] znajduje się w fazie przechodzenia od homogeniczności w kierun-
ku heterogeniczności i od stabilności do zmiany, a istotnym aspektem tego przejścia 
jest oddalanie się od modelu tradycyjnego tzw. patriarchalnego”.

Podsumowując niniejszy artykuł, należy podkreślić, że kohabitacja jest związkiem, 
który pomimo braku prawnych regulacji (w Polsce), małej stabilności i niezgodno-
ści z normami i wartościami religii katolickiej dominującej w Polsce, niewątpliwie 
w opinii badanych ma wiele pozytywnych aspektów, takich jak: większe możliwości 
samorealizacji partnerów, łatwiejsza możliwość rozstania oraz stwarzanie możliwości 
lepszego poznania partnera/partnerki w czynnościach dnia codziennego. Właśnie te 
pozytywne aspekty życia w kohabitacji zostały wskazane przez wysoki odsetek kobiet 
i mężczyzn. Jednak dla badanych kohabitacja ma także negatywne aspekty, takie jak 
np. brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Respondenci także uważali, 
że kohabitacja jest związkiem niezgodnym z normami i wartościami religijnymi oraz 
że nie jest właściwym środowiskiem do wychowania dzieci. Wydaje się, że wymienione 
pozytywne aspekty mają związek z indywidualizacją życia jednostek, chęcią samoreali-
zacji w życiu zawodowym i spełnienia w życiu osobistym. Z kolei negatywne aspekty 
wiążą się ściśle z brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego oraz emocjonalnego wszyst-
kich członków rodziny. Przypuszczać także można, że w świecie współczesnym dobro 
i szczęście osobiste partnerów przekładają się ponad normy i wartości religijne, które 
mają coraz mniejsze znaczenie ze względu na postępującą sekularyzację społeczeństwa 
oraz wzrastający liberalizm społeczny.
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POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY ŻYCIA W KOHABITACJI  
W OPINII KOBIET I MĘŻCZYZN 

streszczenie: Artykuł przedstawia pozytywne i negatywne aspekty życia w związku kohabitacyjnym 
w opinii kobiet i mężczyzn. Prezentowana socjologiczna analiza stanowi jedynie małą część przepro-
wadzonych badań empirycznych wśród mieszkańców Katowic, dotyczącą opinii na temat kohabitacji 
i rodziny. Badania zostały przeprowadzone na próbie badawczej liczącej 111 respondentów. Głównym 
narzędziem badawczym wykorzystanym podczas badań był kwestionariusz ankiety zawierający 
47 pytań. Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej w programie SPSS. Wyniki badań 
wskazują, że istnieje wiele różnic w opiniach między kobietami a mężczyznami na temat pozytyw-
nych i negatywnych aspektów życia w związku kohabitacyjnym. Kobiety, zdecydowanie częściej niż 
mężczyźni, wolą żyć w bardziej stabilnym i bezpiecznym związku opartym na regulacjach prawnych, 
jakim jest małżeństwo, które w przypadku rozwodu zabezpiecza strony. 
słowa kluczowe: związek intymny, kohabitacja, alternatywna forma życia rodzinnego, rodzina.

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF LIVING  
IN COHABITATION IN THE OPINIONS OF WOMEN AND MEN

summary: This paper discusses positive and negative aspects of living in cohabitation in the opinions 
of men and women. Presented sociological analysis is only a small part of the empirical research 
carried out among the residents of Katowice, concerning their opinion on cohabitation and family. 
The research was conducted on a research sample of 111 respondents. The main research tool used 
during the research was a questionnaire containing 47 questions. The collected data were statistically 
analyzed in the SPSS program. The results of the research show that there are many differences in 
the opinions of women and men on positive and negative aspects of living in cohabitation union. 
Women more often than men, want to live in a more stable and secure relationship based on the legal 
regulations such as marriage that in the case of divorce protects spouses.
keywords: intimate relationship, cohabitation, an alternative family life form, family.
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PODEJMOWANIE DECYZJI O DOBROWOLNEJ BEZDZIETNOŚCI  
W KONTEKŚCIE JAKOŚCI RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

Współcześnie obserwujemy intensywne przemiany w sferze życia małżeńsko-rodzin-
nego. Niektórzy badacze podkreślają, że mamy do czynienia z globalną rewolucją we 
wspomnianym obszarze, a intensywność tych zmian jest zależna od wielu determinant 
m.in. społeczno-kulturowych, ekonomicznych i religijnych (m.in. Arcimowicz 2013; 
Kwak 2005; 2014; Slany 2002; Szlendak 2010). Zarówno kształt współczesnej rodziny, 
jak i relacje pomiędzy jej członkami są ściśle związane z przemianami i procesami 
odbywającymi się na różnych poziomach życia społecznego. Stanowią one skutek 
szeroko rozumianej modernizacji społeczeństw, a obecne przyspieszenie – ponowo-
czesna faza rozwoju, prowadzi do intensyfikacji przemian w sferze życia intymnego 
i małżeńsko -rodzinnego. Mowa tu o takich procesach jak indywidualizacja oraz instytu-
cjonalna indywidualizacja, które eksponują m.in. racjonalność, refleksyjność i dążenie 
jednostek do samorealizacji (nie tylko jako możliwości, ale także jako strukturalny 
przymus) (m.in. Beck 2004; Beck, Beck-Gernsheim 2002; Giddens 2001). Należy tak-
że wspomnieć o przemianach wartości. Przede wszystkim w wysoko rozwiniętych 
społeczeństwach jednostki zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do kwestii 
jakości życia, autonomii, swobodnej ekspresji, kwestionują tradycję, która może je 
ograniczać. Mamy do czynienia z liberalizacją wzorców zachowań, m.in. dotyczą-
cych życia małżeńsko -rodzinnego i zachowań seksualnych (m.in. Giddens 2001; 2006; 
Inglehart, Norris 2009). 

Jak podkreślają demografowie, ważną zmianą, obserwowaną niemal we wszystkich 
krajach, jest wyraźny spadek płodności, na który oddziałują przemiany w sferze życia 
rodzinnego. Jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, to od początku lat 90. obserwujemy 
spadek liczby urodzeń, a współczynnik dzietności nie gwarantuje prostej zastępo-
walności pokoleń. W ostatnim ćwierćwieczu średnia liczba wydawanego potomstwa 
obniżyła się z 2,1 do 1,3 dziecka na kobietę. Demografowie wskazują, że co najmniej 
1/4 kobiet nie urodzi ani jednego dziecka, kolejna zaś 1/4 ograniczy się do urodzenia 
tylko jednego (Szukalski 2015). Coraz częściej brak dzieci to rezultat świadomej decyzji. 
Pomimo wysokiej pozycji rodziny w hierarchii wartości Polaków (CBOS 2012; 2013) 

* Emilia Garncarek, dr – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut 
Socjologii, e-mail; emilia.garncarek@uni.lodz.pl. 
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intencjonalna bezdzietność zauważalna jest również w Polsce. Przyczyn tego zjawiska 
upatruje się w zmianach społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które rozpoczęły 
się w okresie transformacji systemowej, a w ostatnich latach nabrały tempa i doprowa-
dziły do powstania tzw. społeczeństwa ponowoczesnego (m.in. Kluzowa, Slany 2004; 
Kwak 2005; 2014; Marody 2014; Sikorska 2012; Slany 2006). Jak szacuje Alicja Kalus, 
w Polsce mamy około 30% małżeństw bezdzietnych. Trudno powiedzieć, ile z nich 
rodzicielstwo jedynie odracza, a ile wyklucza. Wiadomo jedynie, że małżeństw, które 
mają problemy z płodnością, jest około 20%. Można więc przyjąć, że obecnie liczba 
związków bezdzietnych z wyboru sięga około 6-10%, a zjawisko świadomej bezdziet-
ności narasta, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Należy tu wspomnieć, że zdecydowanej zmianie uległ również sposób traktowania 
dziecka i wartość mu przypisywana. Jak zauważa Krystyna Slany, dziecko „jest bezuży-
teczne ekonomicznie, ale bezcenne emocjonalnie dla tych, którzy chcą je mieć” (Slany 
2002, s. 100). Dziś dzieci nie są już pomocą ekonomiczną, którą były przez wieki, bywają 
za to postrzegane przez niektórych ludzi jako obciążenie, przede wszystkim finansowe. 
Posiadanie dziecka zostało włączone w świat konsumpcji i wyborów (Bauman 2006a; 
2009). Postrzegane jest ono również jako dobro luksusowe czy też konkurencyjne 
wobec innych dóbr. Może stanowić przeszkodę w realizowaniu kariery zawodowej, 
życia ukierunkowanego na potrzeby własne. Zabezpieczenie na starość, jako motyw 
posiadania dzieci, także powoli traci na znaczeniu, m.in. dzięki bogatej ofercie usług 
ubezpieczeniowych oraz pomocy instytucjonalnej. Znaczące w omawianej tu kwestii są 
również wysokie standardy i wymagania stawiane współczesnym rodzicom. Obecnie 
nie tylko tożsamość jednostki staje się częścią refleksyjnego projektu (Giddens 2001), 
rodzicielstwo również. Biorąc pod uwagę współczesne zmiany i standardy, związane 
z edukacją, wymaganiami współczesnego rynku pracy, realizacją kariery zawodo-
wej, zadanie to staje się bardzo wymagające, trudne do zrealizowania lub pogodzenia 
z innymi zadaniami. W związku z zarysowanymi tu zmianami część ludzi staje się 
m.in. mniej skłonna do inwestowania czasu, pieniędzy i energii w życie rodzinne oraz 
rodzicielstwo, natomiast chętniej inwestują je w samych siebie bądź intymne relacje, 
w których nie ma miejsca na potomstwo (m.in. Bauman 2006b; 2008; Beck 2004; Beck, 
Beck-Gernsheim 2002; Giddens 2001; 2006).

W artykule zostaną podniesione kwestie dotyczące przyczyn niepodejmowania 
roli rodzicielskiej przez współczesne dobrowolnie bezdzietne kobiety i dobrowolnie 
bezdzietnych mężczyzn. Przedstawiono tu wyniki badań własnych stanowiących część 
szerszych analiz dotyczących zagadnienia intencjonalnej bezdzietności. Problematyka 
relacjonowanej w niniejszym tekście części badań koncentruje się przede wszystkim na 
mikrospołecznych przyczynach pozostawania bezdzietnym. Skupiono się na uwarunko-
waniach podejmowania decyzji o bezdzietności badanych w kontekście współczesnych 
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przemian wzorów kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami 
będącymi w związkach małżeńskich1. 

Przemiany wzorów kobiecości i męskości oraz relacji intymnych  
a zjawisko dobrowolnej bezdzietności

Analizując przyczyny zjawiska dobrowolnej bezdzietności, oprócz zarysowanych wy-
żej procesów i zmian społecznych należy zwrócić szczególną uwagę na przemiany 
wzorów kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami, które 
wraz z pozostałymi procesami stanowią zespół cech ponowoczesności warunkujący 
omawiane zjawisko. 

Współcześnie mamy do czynienia ze ścieraniem się dwóch, przeciwstawnych mo-
deli płci kulturowej: tradycyjnego i nowoczesnego. Różnią się one m.in. w sposobie 
wyjaśniania różnic między kobietami i mężczyznami (natura versus kultura), defi-
niowania cech i ról płciowych oraz relacji między płciami. W tradycyjnym modelu 
kobiecości i męskości mamy do czynienia z polaryzacją płci, czyli przeciwstawieniem 
cech, ról i sfer aktywności uznawanych za kobiece i męskie (m.in. Deaux, Lewis 1984 
za: Mandal 2000; 2003; Bem 2000; Pankowska 2005; Arcimowicz 2012). Jej podstawą 
jest silny związek pomiędzy płcią biologiczną i psychiką człowieka (Bem 2000), co 
implikuje podziały na kobiece i męskie cechy, role społeczne i sfery aktywności, a te 
z kolei determinują stereotypy płciowe, które są odzwierciedleniem odmiennych ról 
przypisywanych kobiecie i mężczyźnie. 

W tradycyjnym modelu kobiecości ciało i fizjologia wyznaczają kobietom właściwe 
role społeczne. Z ideałem kobiecości wiąże się prokreacja, natomiast macierzyństwo 
stanowi jej centralny i dominujący element (Bourdieu 2004; Budrowska 2000; 2001; 
2003). Zdaniem Bogusławy Budrowskiej, macierzyństwo można określić jako instytucję 
totalną, ze względu na przymus bycia matką i wpisane w tę rolę obowiązki (Budrowska 
1997, s. 304). W omawianym modelu role odgrywane przez mężczyzn nie są zdetermi-
nowane biologią w takim stopniu jak u kobiet. Nie znaczy to, że mężczyzn nie dotyczy 
nakaz bycia rodzicem, jednak realizacja roli rodzicielskiej przebiega według innego 
schematu. Mężczyzna powinien przede wszystkim przekazać swoje geny i nazwisko, 

1 W badaniach zastosowano ujęcie świata społecznego jako systemu wielowymiarowego (m.in. 
Rybicki 1979; Sztompka, Bogunia-Borowska red. 2008), co umożliwiło analizę wszelkiej działalności 
ludzkiej (na poziomie jednostkowym i grupowym), a także pozwoliło ustrzec się przed absolutyzacją 
sfery działań społecznych skoncentrowanych jedynie na jednym wymiarze. Chociaż dobrowolna 
bezdzietność wydaje się bardzo intymnym wyborem, to dokładne poznanie przyczyn zjawiska in-
tencjonalnej bezdzietności wymagało analizy potencjalnych czynników ją warunkujących nie tylko 
ze sfery mikro-, ale także mezzo- i makrospołecznej. W nieniejszym artykule szczegółowo skupiono 
się na wybranej sferze i przyczynie zjawiska intencjonalnej bezdzietności.
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powinien „zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna”. Męskość utożsamiana jest 
z pełnieniem funkcji głowy rodziny, a także odpowiedzialnością za rodzinę, zwłaszcza 
materialną, tym samym również z rolami zewnętrznymi, pozadomowymi, realizo-
wanymi w sferze publicznej (m.in. Arcimowicz 2003; Dzwonkowska-Godula 2015; 
Sikorska 2009; Slany 2002). Nowoczesne koncepcje kobiecości i męskości odwołują się 
zaś do równości i partnerstwa płci w każdej sferze życia. Tym samym oczekuje się od 
mężczyzny zaangażowania w życie rodzinne, a także równego podziału obowiązków 
domowych. Jak zaznaczają badaczki problematyki, w modelu nowoczesnym pozo-
stawia się jednostkom większą swobodę i autonomię w zakresie sposobów realizacji 
ról, które są negocjowane (Dzwonkowska-Godula 2015; Gębuś 2006; Sikorska 2009). 
Charakterystyczne dla nowoczesnego modelu płci jest „uwalnianie” jednostek od na-
kazu macierzyństwa i ojcostwa. Rodzicielstwo nie jest już nieodłącznym elementem 
kobiecości i męskości, co znajduje wyraz m.in. w zjawisku dobrowolnej bezdzietności, 
a także wyzwoleniu z norm dotyczących seksualności (m.in. Arcimowicz 2008; 2010; 
Dzwonkowska-Godula 2015; Giddens 2006; Kwak 2014). 

Powyższe zmiany nie nastąpiły od razu. Procesami wzajemnie powiązanymi i jed-
nocześnie tworzącymi nowe wzorce kobiecości i męskości oraz relacji między płciami 
była najpierw masowa aktywizacja zawodowa kobiet, która podważyła dotychczasową 
pozycję mężczyzn w społeczeństwie, zwłaszcza osłabiła ich pozycję głównego lub jedy-
nego żywiciela rodziny. Poza tym spowodowała podwójne obciążenie kobiet – pracą za-
wodową i pracą w domu (m.in. Dzwonkowska-Godula 2015; Titkow, Budrowska, Duch 
2004a; 2004b). Należy również wspomnieć o pojawieniu się nowoczesnych środków 
antykoncepcyjnych, które pozwoliły kobietom na świadome i niezależne planowanie 
potomstwa, a także o wpływie feminizmu na zmianę pozycji kobiet, wzorów kobiecości 
i męskości oraz relacji między płciami. Szczególnie feminizm drugiej fali (lata 60. XX w.) 
odrzucił definicję kobiecości jednoznacznie związaną z macierzyństwem oraz walczył 
o prawo wyboru w kwestii reprodukcji. Pozwolił on na odrzucenie macierzyństwa jako 
uniwersalnej i biologicznej potrzeby, zachęcając kobiety do realizacji własnej cielesności 
i intymności (m.in. Badinter 2013; Putnam Tong 2002; Slany 2011; Ślęczka 1999).

Zdaniem Anthonego Giddensa, skutkiem wymienionych procesów jest zarówno 
poszukiwanie, jak i konstruowanie zupełnie innych niż dotychczas relacji intymnych. 
Autor Przemian intymności stawia tezę, że współcześnie nastąpiło odejście od miłości 
romantycznej i został wykształcony nowy typ miłości – „miłość współbieżna”, która 
opiera się na „czystej relacji” (Giddens 2006). Poszukując bądź pragnąc utrzymać satys-
fakcjonujący związek, czasami brakuje miejsca i czasu na dziecko, które mogłoby zbu-
rzyć dotychczasową relację. Niektórzy wyrażają przekonanie, że utrzymanie intymności 
i bliskości fizycznej z partnerem nie będzie możliwe, gdy pojawi się potomstwo.
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Jak podkreślają badacze problematyki, współcześnie w Polsce tradycyjny model płci 
ściera się z nowymi sposobami definiowania kobiecości i męskości, które opierają się 
na równości i partnerstwie płci. Według Krzysztofa Arcimowicza: „Koncepcja specja-
lizacji, a więc podziału ról społecznych ze względu na płeć, jest zastąpiona koncepcją 
komplementarności i androgyniczności” (Arcimowicz 2003, s. 55-56). Autor zaznacza 
przy tym, że granice tożsamości płci, kobiecości i męskości są płynne oraz mogą się 
zmieniać. Współczesne kobiety i współcześni mężczyźni tworzą swoją tożsamość, 
opierając się na własnym wyborze. Ważne dla kobiet stało się zdobycie wykształcenia, 
samorozwój, satysfakcjonująca praca oraz związek intymny. Niewątpliwie nowy, in-
dywidualny porządek życia wpłynął również na sytuację współczesnego mężczyzny, 
który – jak podkreśla Beck (2004) – „wyzwala się” z dawnych więzów rodzinnych, 
środowiskowych czy religijnych. Poza tym może się pojawić lęk przed niemożnością 
sprostania ewentualnym obowiązkom rodzinnym, ojcowskim, jak również oczekiwa-
niom partnerki. 

Warto również zauważyć, że za beneficjentów opisanych powyżej zmian społeczno-
-kulturowych uznaje się przeważnie ludzi wykształconych i mieszkańców dużych miast. 
Jak zaznacza Aleksandra Jasińska-Kania: 

[…] wybory wartości tradycyjnych lub świecko-racjonalnych oraz przetrwania lub samorealizacji 
odzwierciedlają nie tylko różnice pomiędzy krajami, lecz także podziały wewnątrz społeczeństwa 
[…]. Ludzie młodzi, lepiej wykształceni, o wyższym statusie społecznym, mieszkańcy wielkomiej-
skich środowisk w większym stopniu wykazują orientacje indywidualistyczne i racjonalistyczne 
oraz nastawienie na samoekspresję. […] Z jednej strony mamy ludzi o wysokim statusie spo-
łeczno-ekonomicznym, z drugiej zaś rzeszę ludzi gorzej wykształconych i sytuowanych, których 
literalna modernizacja kraju pozostawia za burtą (Jasińska-Kania 2012, s. 337). 

Założenia metodologiczne badań własnych

Celem zrealizowanych badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie o społeczne 
uwarunkowania decyzji prokreacyjnych2, a także o różnice występujące w uzasadnie-
niach indywidualnych decyzji o bezdzietności między wyodrębnionymi kategoriami 
badanych – odsuwającymi w czasie swoje decyzje prokreacyjne oraz tymi, którzy de-
klarują niezmienność swojej decyzji. Zwrócono także uwagę na różnicujący wpływ płci 
badanych. Dobrowolna bezdzietność była rozumiana jako intencjonalne nieposiadanie 
dziecka (z wyboru/z własnej woli), co oczywiście różni się od bezdzietności z przyczyn 
biologicznych. Skupiono się tu na osobach będących w związkach małżeńskich, 

2 Dokładniej o to, które z cech ponowoczesności urzeczywistniających się na różnych poziomach 
życia społecznego (makro-, mezzo-, mikrospołecznym) wystąpiły w wypowiedziach badanych na 
temat ich decyzji o pozostawaniu bezdzietnymi.



378 emilia garncarek

ponieważ zwłaszcza od nich w rodzinnocentrycznym typie społeczeństwa oczekuje 
się potomstwa. 

Wieloetapowy projekt badawczy pozwolił na dotarcie do sposobów uzasadniania de-
cyzji o bezdzietności przez współczesne młode kobiety i młodych mężczyzn. Płaszczyzną 
odniesienia były ponowoczesne koncepcje odnoszące się do społeczno -kulturowych 
i ekonomicznych przemian współczesnych społeczeństw z kręgu kultury euro-amery-
kańskiej (Bauman m.in. 2006b; 2008; Beck 2004; Beck, Beck-Gernsheim 2002; Giddens 
2001; 2006; 2008; Inglehart, Norris 2009). Jednocześnie było nią również podejście 
genderowe w badaniach socjologicznych (m.in. Kimmel 2004; Malinowska 2011; 
Renzetti, Curran 2005; Titkow 1998; 2004a; 2004b; Turner 2004), co potwierdza cytat: 

[…] pozwala postrzegać człowieka nie jako abstrakcyjną, gdyż pozbawioną płci, jednostkę, lecz 
realnie: jako funkcjonującą w społeczeństwie zawsze w społecznej roli kobiety albo w społecznej 
roli mężczyzny, ewentualnie w roli osoby mającej problem z określeniem swej płciowej tożsa-
mości. Ignorowanie tego faktu musi prowadzić do nieuprawnionych generalizacji (Malinowska 
2011, s. 6). 

Zastosowanie tego podejścia polega na świadomym wykorzystywaniu w procesie 
badawczym wiedzy o istnieniu nierówności społecznego statusu kobiet i mężczyzn. 
W podejściu tym badacze koncentrują się m.in. na rozwoju wzajemnych stosunków 
i relacji między kobietami i mężczyznami (Santangelo 2011).

Omawiane tu badania były wykonane z zastosowaniem strategii jakościowych. 
Przeprowadzono cztery zogniskowane wywiady grupowe (FGI)3 oraz trzydzieści wy-
wiadów indywidualnych pogłębionych4 z dobrowolnie bezdzietnymi kobietami i męż-
czyznami. W wywiadach fokusowych uczestniczyły osoby w wieku 25-35 lat, natomiast 
w wywiadach pogłębionych w wieku 28-40 lat. W przypadku sesji FGI zrealizowano 
jedną sesję z kobietami, jedną z mężczyznami oraz dwie sesje mieszane – mężczyźni/
kobiety (ogółem 32 osoby, w tym 16 kobiet i 16 mężczyzn)5. Wywiady pogłębione prze-
prowadzono z dziewiętnastoma kobietami i jedenastoma mężczyznami6. Uczestnicy 

3 Celem FGI było poznanie opinii i doświadczeń dobrowolnie bezdzietnych kobiet i mężczyzn do-
tyczących m.in.: przyczyn decyzji o bezdzietności, „zalet” (zysków) i „wad” (strat/kosztów) małżeństwa 
bez dziecka, społecznego obrazu kobiety i mężczyzny oraz czy jest w nim miejsce na „bycie matką”/
„bycie ojcem”, a także społecznego odbioru dobrowolnej bezdzietności w opiniach badanych.

4 Wywiady indywidualne pogłębione dotyczyły takich obszarów tematycznych, jak: rodzina po-
chodzenia, historia obecnego związku i relacje z partnerem, relacje społeczne/kontakty towarzyskie, 
praca zawodowa, indywidualne motywy niepodejmowania roli rodzicielskiej, osiągane cele życiowe, 
realizowane wartości życiowe, spostrzegane reakcje otoczenia na bezdzietność badanego/badanej, 
definicje kobiecości/definicje męskości badanych, postrzeganie i stosunek do dzieci.

5 Po osiem osób w każdej sesji FGI.
6 Nadreprezentacja badanych kobiet wynikała częściowo z przyjętego doboru próby metodą kuli 

śnieżnej – kolejni badani kierowali badacza przede wszystkim do kobiet, a nawet kiedy otrzymywano 
kontakt do mężczyzny, to w ostateczności bardziej chętną do rozmowy była kobieta/żona. Druga 
kwestia dotyczyła otrzymywanych w trakcie procesu badawczego informacji – dane uzyskiwane od 
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zogniskowanych wywiadów grupowych oraz badani indywidualnie stanowili w miarę 
homogeniczną grupę (wiek – ludzie młodzi; sytuacja rodzinna – w związku małżeńskim 
od co najmniej dwóch lat, dobrowolnie nieposiadający dziecka – deklarujący odsuwanie 
rodzicielstwa w czasie [na jakiś szczegółowo lub bliżej nieokreślony czas] lub dekla-
rujący niezmienność decyzji w tej kwestii; status zawodowy – pracujący; wykształce-
nie – wyższe lub średnie; miejsce zamieszkania – Łódź). Próba miała charakter celowy 
z zastosowaniem metody kuli śnieżnej (Babbie 2008, s. 213) i nie była reprezentatywna, 
dlatego wniosków nie można rozciągać na wszystkich młodych Polaków dobrowolnie 
nieposiadających potomstwa. Należy również podkreślić, że oba typy wywiadów prze-
prowadzono tylko z jednym ze współmałżonków (kobietą/żoną lub mężczyzną/mężem 
z danego związku). Wybór ten miał na celu uniknięcie wpływania na swoje odpowiedzi 
współmałżonków, jak również uzyskanie większej swobody wyrażania opinii na temat 
decyzji o rezygnacji z potomstwa (jak się później okazało część badanych – zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni – wskazywała na kwestie związane z relacjami w związku jako 
jedne z przyczyn odsuwania w czasie bądź całkowitą rezygnację z rodzicielstwa). 

Decyzje o pozostawaniu bezdzietnym świadczące o jakości  
relacji małżeńskiej

Z analizy zebranych danych wynika, że w świadomości rozmówców funkcjonuje wiele 
cech ponowoczesności egzemplifikujących się na różnych poziomach życia społecznego 
i warunkujących wybór bezdzietności7. Jak już wspomniano, w niniejszym artykule 
skoncentrowano się na wybranych mikrospołecznych przyczynach pozostawania bez-
dzietnym. Zostanie tu omówiona kwestia uwarunkowań podejmowania decyzji o bez-
dzietności w kontekście przemian relacji między kobietami i mężczyznami będącymi 
w związkach małżeńskich.

Podczas realizacji wywiadów zapytano badanych o scharakteryzowanie ich związku 
małżeńskiego, m.in. o historię związku, obecne relacje (realizowane obowiązki domowe, 
sposoby spędzania wolnego czasu, relacje intymne), innymi słowy – jak wygląda ich 
codzienne życie z partnerem (mężem/żoną). Analiza zebranych danych pozwoliła na 

kolejnych badanych zaczęły się powtarzać, repertuar wątków wyczerpywał, dlatego też postanowiono 
o zakończeniu procesu badawczego.

7 Jako ważne dla podejmowania decyzji o bezdzietności, wyodrębniono wzajemnie przenikające 
się cechy urzeczywistniające się na poziomie globalnym, makrospołecznym, lokalnym oraz mikro-
społecznym. Uwarunkowania decyzji prokreacyjnych szczegółowo omawiam w niepublikowanej 
pracy doktorskiej – E. Garncarek, „Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności” (2016). 
Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Malinowskiej w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.
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wskazanie czterech głównych czynników (w omawianym tu aspekcie) wpływających 
na decyzje o pozostawaniu bezdzietnym: 
1)  zadowolenie z równego statusu i podziału ról w domu, jednocześnie niechęć do 

zmiany obecnej sytuacji;
2)  koncentracja na jakości związku (brak miejsca na dziecko z powodu konieczności 

podzielenia się z nim emocjami, zadowolenie ze wspólnej aktywności, spędzania 
czasu wolnego, przekonanie, że utrzymanie dotychczasowej aktywności, intymności 
i bliskości fizycznej z partnerem nie będzie możliwe, gdy pojawi się dziecko);

3)  nierówny status i wykonywane zadania domowe, jednocześnie obawy przed pogor-
szeniem obecnej sytuacji w razie pojawienia się dziecka;

4)  zaburzone relacje, niedopasowanie w związku (np. zdradzanie współmałżonka/ki).
W trakcie realizacji badań zostały wyodrębnione dwie grupy badanych, pierwsza 

to osoby, które odsuwają w czasie rodzicielstwo (świadomie rezygnują z rodzicielstwa 
na jakiś szczegółowo lub bliżej nieokreślony czas), można ich nazwać również nie do 
końca zdecydowanymi, druga to osoby, które deklarują stałość swojej decyzji. Założenie 
o występowaniu różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami badanych ma swoje od-
zwierciedlenie również w przypadku omawianego tu aspektu. 

Badani deklarujący stałą bezdzietność podkreślali, że ważne w ich życiu jest dążenie 
do autonomii, niezależności, swobody działania w różnych sferach życia. Również bez-
dzietni deklarujący czasowość swojej decyzji nawiązywali do tych wartości. Jednakże to 
badani z pierwszej grupy częściej wspominali, że są dalecy od podejmowania tradycyj-
nych ról przypisanych kobietom i mężczyznom. Akcentowali, że wspólnie podejmują 
ważne dla ich związku decyzje i starają się dzielić po równo obowiązki domowe. Ta 
ostatnia kwestia okazała się w trakcie rozmów i jej pogłębienia nieco idealizowana, 
przede wszystkim przez mężczyzn, ale również część kobiet. Po postawieniu pytań 
dodatkowych głównie kobiety dochodziły do wniosku, że w praktyce to jednak one 
wykonują więcej prac domowych niż ich mężowie. Tylko jedna kobieta w tej grupie 
bezdzietnych z wyboru zaznaczyła, że mąż zajmuje się pracami domowymi w większym 
stopniu niż ona. Po dłuższej rozmowie z mężczyznami na ten temat okazało się, że 
jedynie pomagają swoim małżonkom w pracach domowych. W przypadku tej kwestii 
również pojawiły się różnice między mężczyznami, którzy jedynie odsuwają w czasie 
rodzicielstwo, a tymi, którzy definitywnie nie chcą zostać rodzicem. Ta druga grupa 
mężczyzn częściej podkreślała, że zajmują się gotowaniem oraz że starają się w miarę 
po równo wykonywać inne obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa do-
mowego. 

W grupie badanych deklarujących stałą bezdzietność zanotowano najwięcej wy-
powiedzi na temat niechęci do zmiany obecnej sytuacji (bezdzietności), która jak 
najbardziej im odpowiada. Ogromne znaczenie w ich życiu ma związek z ukochaną 
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osobą (mężem/żoną). Wskazywano również na to, że rodzicielstwo może wpływać 
negatywnie zarówno na jednostkę, jak i na związek kobiety i mężczyzny: 

Nie chcemy burzyć tego, co jest teraz. Wiesz, my sobie czytamy wieczorem książki nawzajem, 
w dzień dyskutujemy, masujemy się, uprawiamy seks […] przy dziecku sobie tego nie wyobrażam. 
Nasz kot czasami jest zazdrosny o nasze czułości, więc musimy przestać, bo wariuje, a co dopiero 
dziecko […] żyjemy w takiej pasującej nam symbiozie i na razie nie chcemy tego zmieniać. (K 18, 
33 lata) 

Wypowiedzi badanych wskazują na wyraźną ich koncentrację na jakości związku. 
Część kobiet i wszyscy mężczyźni deklarujący stałą bezdzietność twierdzili, że poja-
wienie się dziecka spowoduje konieczność podzielenia się z nim emocjami, miłością. 
Część z nich wyrażała przekonanie, że utrzymanie dotychczasowej bardzo dobrej re-
lacji, intymności i bliskości fizycznej z partnerką/partnerem nie będzie możliwe, gdy 
pojawi się dziecko. Może ono zaburzyć dotychczasową symbiozę w związku, która jak 
najbardziej odpowiada obojgu partnerom: 

Mam kilka koleżanek po rozwodzie. Wszystko zaczęło się psuć, kiedy pojawiło się dziecko. 
Teraz one zostały same z dziećmi. Mężusiowie już są z innymi i albo produkują następne, albo 
wychowują cudze. Dlatego wolę poświęcić czas na dbanie o nasz związek, o naszą relację. […] 
Chodzimy do kina, teatru, podróżujemy, dużo czytamy […] dziecko nie jest mi potrzebne do 
szczęścia. (K 19, 33 lata)

Badani podkreślali, że mają zdecydowanie więcej czasu na pielęgnowanie relacji 
z parterem/partnerką niż osoby, które mają dzieci. Zdaniem dobrowolnie bezdziet-
nych osób (bez względu na płeć respondenta, jak i typ bezdzietności), mają również 
więcej czasu na prowadzenie wspólnego życia towarzyskiego. Badani zwracali uwagę, 
że życie bez dziecka pozwala na częstsze podróże, krótkie spontaniczne wycieczki, jak 
również aktywność kulturalną (np. wyjście do kina, teatru, uczestnictwo w koncercie). 
Wspominali również o możliwości nieplanowanych spotkań ze znajomymi, na które, 
ich zdaniem, nie mogliby sobie pozwolić, będąc rodzicami:

Dobrze mi tak. Po pracy biegnę na trening z chłopakami, który mamy dwa razy w tygodniu. 
W piątek lub w sobotę zawsze jest jakiś wypad w miasto. No może nie zawsze, ale często, co dwa 
tygodnie to na pewno. Ten styl życia mi odpowiada. Nie chciałbym tego zmieniać, przynajmniej 
na razie. (M 11, 35 lat).

Co najmniej dwa razy do roku wyjeżdżamy na wakacje. Możemy sobie na to pozwolić – i fi-
nansowo, i czasowo. Z dzieckiem, dziećmi, to już nie byłoby tak łatwo. Ja po prostu lubię to nasze 
hedonistyczne życie. (K 19, 33 lata)

Niechęć do zmiany obecnego stanu (bezdzietności) była podyktowana przekona-
niem o wyższej jakości związków osób bezdzietnych. Rozmówcy wyrażali pragnienie 
poświęcania większości czasu i uwagi potrzebom własnym i partnera. Motyw ten 
można interpretować jako potwierdzenie zasadniczej zmiany w pojmowaniu funkcji 
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współczesnego związku intymnego. Jego podstawowe cele mają charakter emocjonalny, 
a nie społeczny. Związek ma służyć przede wszystkim zaspokajaniu indywidualnych 
potrzeb każdego z partnerów, natomiast na dalszy plan odchodzi prokreacja. Nie ma 
miejsca na dziecko, z powodu konieczności podzielenia się z nim emocjami, uwagą, 
czasem:

Dla mnie ważna jest praca i przyjemności, które mam z partnerką. Seks mam oczywiście na 
myśli. Dziecka w tym układzie nie ma. (M 11, 35 lat)

Na podstawie analizy wypowiedzi badanych można zaobserwować, że trudno jest 
im zrezygnować z dotychczas realizowanego stylu życia, które ich zdaniem jest na tyle 
komfortowe, że nie chcą, na razie, bądź w ogóle, z niego zrezygnować. Ich zdaniem 
da się natomiast zrezygnować z rodzicielstwa i, jak przekonują bezdzietni, zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni z obu wyodrębnionych grup, takie życie nie staje się przez to 
mniej ciekawe czy puste, można bowiem znaleźć alternatywne sposoby m.in. spędzania 
wolnego czasu i samorealizacji. Życie bez dzieci jak najbardziej im odpowiada. Warto 
jednak zaznaczyć, że wbrew panującym stereotypom i wypowiedziom niektórych 
badanych część intencjonalnie bezdzietnych spędza wolny czas bardzo biernie. Duże 
zaangażowanie w pracę zawodową i wielogodzinna aktywność w tym obszarze powodu-
je, że są zmęczeni i po powrocie do domu preferują bierny wypoczynek, m.in. oglądają 
telewizję, czytają książki, czy też korzystają z internetu. Część z nich udziela się również 
na forach dla dobrowolnie bezdzietnych, na których mają możliwość dyskutowania 
z ludźmi prowadzącymi podobny styl życia, jak i wyznającymi podobne wartości:

Od czasu do czasu te rowery, ale raczej latem, a tak, to telewizja, jakiś film na DVD. Czasami 
wracamy tak zmęczeni, że nie mamy już na nic siły, więc włączymy jakiś jazz i leżymy sobie, albo 
czytamy, albo kładziemy się spać, bo nie mamy już siły na więcej. (K 10, 27 lat) 

Kolejna ważna kwestia w omawianym tu aspekcie dotyczy odsuwania w czasie ro-
dzicielstwa ze względu na nierówny status i podział ról w domu. Na ten czynnik wska-
zywały jedynie kobiety, zwłaszcza z grupy odsuwających w czasie rodzicielstwo. Badane 
obawiały się pogorszenia obecnej sytuacji w razie pojawienia się dziecka. Deklarujący 
jedynie czasową bezdzietność, częściej niż deklarujący stałość swojej decyzji, przyjmo-
wali stereotypowe role przypisane danej płci (to przede wszystkim kobiety zajmowały 
się domem – gotowaniem, sprzątaniem, mimo jednoczesnego zaangażowania w pracę 
zawodową). Kobiety, które odsuwały decyzję o rodzicielstwie, podkreślały, że podyk-
towana jest ona m.in. niezgodą na dodatkowe obowiązki w przypadku pojawienia się 
dziecka. Miały świadomość, że mąż nie zmieni swojej postawy, a na ich barki spadną 
obowiązki związane z opieką nad potomstwem:

Ja mam już jedno dziecko – jest nim mój mąż. Gdyby nie ja, to by zginął. (K8, 35 lat, 
FGI_1)
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Przecież wiadomo, co by było, dom, pieluchy i wszystko na mojej głowie. Ja widzę, jaki on jest. 
Niby mi pomaga w domu, ale zawsze muszę mu mówić, co ma zrobić, jak ma zrobić. Jest dobrze, 
jak jest. Nie chcę tego zmieniać, ponieważ obawiam się, że cały ciężar opieki nad ewentualnym 
dzieckiem spadłby na moje barki. (K 1, 30 lat)

Nie czarujmy się kobiety. No kto by zajął się dzieckiem? No my byśmy musiały. Taka jest kolej 
rzeczy i tego się od nas wymaga. (K 1, 30 lat, FGI_1)

Część kobiet wyrażała obawę, że pojawienie się potomstwa zmusi je do pozostania 
tylko i wyłącznie w domu, a tym samym przestaną uczestniczyć w szerszym życiu 
społecznym:

Ja nie chcę tak jak moja matka, która tylko siedzi w kuchni i gotuje, i tyje niestety. I nic więcej. 
Powiem ci, że ona nie ma nic z życia. Trójka dzieci, mąż, dom i gotowanie. Nie chcę tak. (K 1, 
30 lat)

Kolejna kwestia dotyczy zaburzonych relacji i niedopasowania w związku. Tylko 
dwoje, spośród wszystkich badanych, wspomniało o tej przyczynie niepodejmowania 
roli rodzicielskiej. Warto jednak zwrócić na nią uwagę. Przede wszystkim w pierwszej 
wypowiedzi wyraźnie widać nastawienie na „jakość” związku. Nawiązując do gidden-
sowskiej czystej relacji, będzie trwał, dopóki będzie satysfakcjonował partnerów:

Między Bogiem a prawdą, to ja nie wiem, czy ja chcę mieć dziecko, ale właśnie z nim. On mnie 
już tak wkurza, że nawet mi się nie chce gadać. Nie wiem, my się chyba jednak nie dobraliśmy 
temperamentem. Ostatnie 2 lata to nam tak jakoś spowszedniały, każde jakby poszło w swoją stronę. 
Pracujemy, gdzieś tam czasami jakieś wakacje, ale bez szału… Hmm… nie wiem… jakby się coś, 
ktoś trafił, jakiś fajny facet, to nie wiem, czy bym nie poszła w cug. Nawet już... […]. Mamy po te 
35 lat i w zasadzie, to taka nuda się zrobiła w tym naszym małżeństwie. Wszystko niby mamy, 
ale… No dziecka nie mamy, to nam ciągle teściowa wypomina. Ale chyba żadne z nas nie chce. 
Nie wiem… może gdzieś czujemy, że jednak nie teraz, nie tu, jakby tak… może każde z nas gdzieś 
głęboko jednak wie, że nic z tego jednak nie będzie, z nas, jakby tak… (K 2, 35 lat)

W przypadku drugiego badanego niesatysfakcjonująca relacja z żoną stanowiła 
główną przyczynę pozostawania bezdzietnym:

Przez żonę. […] Teraz to jestem z […] dla pieniędzy, bo mi się, jak mówiłem, ta firma teraz 
posypała, bo […]. Bo ja, bo tak szczerze, jak już rozmawiamy, to mogę powiedzieć, bo to już połowa 
naszych znajomych wie, że w zasadzie już jej nie kocham. Ona zresztą chyba też ma to gdzieś. […] 
Poznałem kogoś pół roku temu. Ona ma dziecko. Jest po rozwodzie […]. Teraz to kwestia czasu, 
ale my się z […] raczej się rozstaniemy. Inna sprawa, że […] się tak zaniedbała, jest gruba, nie dba 
o siebie. Mnie to pasuje, że siedzi ciągle u rodziców, bo w zasadzie to jakoś nie mamy już za dużo 
wspólnego. Nie kochaliśmy się z ponad rok. […] Ona to tak chce utrzymywać dla rodziców […]. 
Nie wiem, gdzie ja miałem oczy, bo oni […]. Tak jak mówiłem, w naszym małżeństwie już prawie 
nic nie ma. No to wspólne mieszkanie, bo firma i samochód jest na mnie. No ale teraz to kiepsko. 
Muszę się jakoś odbić i wtedy chyba się rozstaniemy (M 7, 38 lat)

Z powyższych wypowiedzi wynika, że być może ci badani będą kiedyś mieli dzieci, 
ale rolę rodzicielską będą realizowali w innym niż obecnie związku. 
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Podsumowanie

Przyczyny niepodejmowania roli rodzicielskiej to kwestia bardzo złożona. Uwarun ko-
wania omawianego tu zjawiska mają charakter wielopoziomowy. Dobrowolną bezdziet-
ność można interpretować w kategoriach postmodernistycznych zmian wartości, norm 
kulturowych, a także przemian natury ekonomicznej i organizacji pracy. Wszystkie zaś 
egzemplifikują się na poziomie indywidualnych decyzji jednostek. Z analizy zebranych 
danych wynika, że te osoby, które wstrzymują się z decyzją o rodzicielstwie, częściej 
tłumaczą ją uwarunkowaniami strukturalnymi, tym samym wpisują się w wizję świata 
„instytucjonalnej indywidualizacji” scharakteryzowanej przez Ulricha Becka i Elisabeth 
Beck-Gernsheim. Nieco inaczej można zinterpretować wybór bezdzietności przez 
osoby, które na stałe rezygnują z rodzicielstwa. Część badanych z tej grupy można 
nazwać indywidualistami, których charakteryzuje poczucie autonomii i przeświad-
czenie, że kierują własnym losem, koncentracja na sobie, czasami egoizm. Osoby te 
wysoko wartościują ideę samorealizacji i życie w zgodzie z samym sobą. Nawiązują 
oni tym samym do „giddensowskiej polityki życia” (Giddens 2001). Autor definiuje 
ją jako politykę umożliwiającą jednostce dokonywanie wyborów, których członkowie 
tradycyjnych społeczeństw byli pozbawieni. Polityka ta ma znaczenie zwłaszcza dla 
kobiet, które zaczynają uwalniać się z ograniczeń, jakie do tej pory przypisane były tej 
płci. Między innymi związanych z pełnionymi rolami społecznymi. Należy tu zwró-
cić uwagę, że również część mężczyzn z grupy badanych, którzy deklarowali stałość 
swojej decyzji o bezdzietności, wskazywała na niestereotypowe cechy i role kobiet, 
jak i mężczyzn (m.in. w kontekście wykorzystanej w obu typach wywiadów techniki 
projekcyjnej i odpowiedzi na pytania: „kobieta jest/powinna być”, „mężczyzna jest/
powinien być”). Można było zaobserwować zacieranie się różnic między kobiecością 
a męskością badanych, tym samym wskazać na tendencje do androgynizacji orientacji 
osobowościowych kobiet i mężczyzn wśród charakteryzowanej tu grupy. 

W przypadku omawianego w niniejszym artykule aspektu wyraźnie zarysowuje się 
wpływ czynników mikrospołecznych – relacji w związku małżeńskim na intencjonalną 
bezdzietność. Zarówno udane relacje, jak i różnego rodzaju zaburzenia w związku 
mogą stanowić przyczyny niepodejmowania roli rodzicielskiej. Pierwsze przynależą 
częściej do osób, które deklarują stałą bezdzietność. Koncentracja na jakości związku, 
niechęć do zmiany obecnego stanu stanowią jedną z głównych przyczyn wyboru bez-
dzietności. Drugie – do tych, które odsuwają rodzicielstwo w czasie. Przede wszystkim 
kobiety obawiają się pogłębienia występującej nierównowagi w ich relacji z mężem. 
Jednocześnie mając na uwadze wysokie wymagania stawiane współczesnym rodzicom, 
a zwłaszcza matkom, decyzja o dziecku jest dla nich bardzo trudna. Pojawienie się po-
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tomstwa nie obciąża w takim stopniu mężczyzn, jak właśnie kobiety, m.in. świadomość 
tej nierównowagi może blokować decyzje o powiększeniu rodziny.
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PODEJMOWANIE DECYZJI O DOBROWOLNEJ BEZDZIETNOŚCI  
W KONTEKŚCIE JAKOŚCI RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

streszczenie: Autorka podejmuje problematykę przyczyn zjawiska dobrowolnej bezdzietności 
w Polsce z perspektywy genderowej. Przedstawia wyniki badań własnych stanowiących część szer-
szych analiz dotyczących zagadnienia intencjonalnej bezdzietności. Problematyka relacjonowanej 
w niniejszym tekście części badań koncentruje się na mikrospołecznych przyczynach pozostawania 
bezdzietnym. Skupiono się tu na uwarunkowaniach podejmowania decyzji o bezdzietności badanych 
w kontekście współczesnych przemian wzorów kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy kobie-
tami i mężczyznami będącymi w związkach małżeńskich. Część pierwsza tekstu obejmuje analizę 
społeczno-kulturowego kontekstu w badaniach nad intencjonalną bezdzietnością. Część druga 
zawiera prezentację wyników badań jakościowych, realizowanych techniką wywiadu grupowego 
i indywidualnego z osobami bezdzietnymi.
słowa kluczowe: przemiany współczesnej rodziny, relacje między kobietami i mężczyznami, do-

browolna bezdzietność, badania jakościowe.

DECISION-MAKING CONCERNING VOLUNTARY CHILDLESSNESS  
AND QUALITY OF MARITAL RELATIONSHIP

summary: The author of this paper discusses causes of voluntary childlessness in Poland from a gender 
perspective. The author presents results of her own research carried out as a part of a wider study 
analysiss of intentional childlessness. The issue covered in this article focuses on the micro-social 
causes of childlessness, that is the determinants of childlessness in the context of contemporarily 
changing, both, patterns of femininity and masculinity and the relationships between women and 
men. The first part of the article includes an analysis of the socio-cultural context in studies on in-
tentional childlessness. The latter part of the paper presents key findings from focus group interviews 
and in-depth interviews conducted with childless people (married men and women). 
keywords: transformation of the modern family, relationships between men and women, voluntary 

childlessness, qualitative research.
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ARCHITEKTURA RANDKI A KRYZYS MATRYMONIALNY

Randka a wraz z nią miłość, namiętność i zaangażowanie w związek są współcześnie 
stałym elementem kultury i stylu życia jednostki. Aż trudno sobie wyobrazić, że historia 
randki jest tak naprawdę bardzo krótka. Randka jako miłosne umówione spotkanie 
dwojga młodych ludzi, mających (bądź nie) wobec siebie matrymonialne zamiary, 
zaczęła funkcjonować dopiero na przełomie XIX i XX w. Stało się to możliwe dzięki 
głębokim przemianom obyczajowym, które zaszły w tym czasie w społeczeństwach 
zachodnich i na zawsze uwolniły miłość i namiętność z ciasnych wiktoriańskich gor-
setów, które wprowadzały wiele ograniczeń i niedogodności zwłaszcza w przypadku 
kobiet. Przed erą randki miłość i namiętność funkcjonowały tylko na dwóch płaszczy-
znach – oficjalnych spotkań związanych z planami matrymonialnymi lub pokątnych 
i nieprzyzwoitych schadzek, które zwłaszcza w przypadku kobiet oznaczały złamanie 
obowiązujących norm i zasad społecznej etykiety.

Randka w kulturze euroamerykańskiej od początku swojego istnienia, tj. od lat 
20. XX w., wypierała inne formy relacji intymnych, wprowadzając nowe zasady i stan-
dardy budowania relacji międzyludzkich. Jak podaje Piotr Szarota, klasyczne rand-
kowanie jednoznacznie zestawiano z aktywnością heteroseksualną, czyli intymnym 
spotkaniem kobiety i mężczyzny, a samo randkowanie traktowano jako swoisty poli-
gon przygotowujący dwoje ludzi do małżeństwa. W klasycznej randce obowiązywał 
tradycyjny podział ról, tzn. mężczyzna był aktywną, a kobieta bierną, niepodejmująca 
inicjatywy, stroną, ewentualna zamiana ról była niedopuszczalna. Pewnym standar-
dem były oczekiwania co do partnerów, jak np. podobieństwo wieku czy pochodzenia. 
Klasyczna randka była zarezerwowana dla ludzi młodych a okres randkowania poprze-
dzał zawiązanie dłuższej stałej relacji (por. Szarota 2011, s. 75-76). 

Współczesne randkowanie wiąże się z kilkoma zasadniczymi zmianami. Istotne są tu 
trzy czynniki. Po pierwsze obecnie randka została oddzielona od celów matrymonial-
nych, po drugie zaloty zostały przeniesione ze sfery prywatnej do publicznej (a nawet 
do sfery wirtualnej) i po trzecie randka została oddzielona od miłości romantycznej. 
Ponadto nie randkują już tylko młodzi, wolni i heteroseksualni. Na randkę może pójść 
dziś każdy, niezależnie od wieku czy upodobań seksualnych.

* Joanna Wróblewska-Skrzek, dr – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut 
Socjologii; e-mail: j.wroblewska-skrzek@uksw.edu.pl.
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Niniejszy tekst nie tylko ukazuje przeobrażenia randki w kulturze euroamerykań-
skiej, jej roli we współczesnym społeczeństwie i funkcji, jakie obecnie spełnia w życiu 
jednostki. Celem pracy jest ukazanie relacji, jaka powstaje na polu randki, miłości 
i związku. Proponowany tekst stara się odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu 
„ulotność” współczesnych związków, z których możemy łatwo i szybko wyjść, wynika 
z tego, że coraz częściej kierujemy się miłością współbieżną, a randkę traktujemy jako 
swoistą grę i zabawę?

Randka, czyli romantyczne początki

Historia randki w kulturze euroamerykańskiej bardzo mocno związana jest z wizją 
miłości romantycznej. Przede wszystkim to, że teraz możemy rozmawiać o miłości 
i intymności, zawdzięczamy przemianom obyczajowym, jakie zaszły na przełomie XIX 
i XX w. w społeczeństwach zachodnich. Nie oznacza to bynajmniej, że przez stulecia 
ludzie żyli bez miłości, ale że miłość i intymność przez tysiące lat były obwarowane 
społecznymi normami i zakazami. Jeszcze na początku XX w. małżeństwo było zwy-
kłą transakcją ekonomiczną bądź polityczną i nie miało nic wspólnego z miłością 
romantyczną czy relacją intymną, a nawet wręcz przeciwnie. Przez stulecia miłość 
i małżeństwo były bardzo mocno związane przede wszystkim ze sferą gospodarczą, 
a nie intymną. Swoboda wyboru partnera jest zjawiskiem historycznie nowym. Należy 
pamiętać, że jeszcze na początku XX w. upodobania przyszłych małżonków odgrywały 
rolę niewielką lub żadną. Dopiero po I wojnie światowej intymna relacja dwojga ludzi 
została społecznie usankcjonowana w postaci randki, a spotkanie dwojga ludzi zaczęło 
się opierać na swobodnym wyborze partnera, gdzie główną rolę zaczęła odgrywać 
miłość (por. Szarota 2011, s. 5-10; Wojcieszke 2010, s. 111-112).

Randka nie narodziła się z dnia na dzień. Klasyczny system randkowania przez 
ponad pół wieku wypierał wcześniejsze formy zalotów. Współcześnie wciąż ewoluuje 
i podlega zmianom. Na historię randkowania wpływ miały najważniejsze przemiany 
i trendy XX w., takie jak demokratyzacja, laicyzacja, rewolucja seksualna i informatycz-
na, feminizm pierwszej, drugiej i trzeciej fali, emancypacja mniejszości seksualnych, 
globalizacja i konsumeryzm (por. Szarota 2011, s. 5-6; Szlendak 2002, s. 52-53).

Jak podaje Beth Bailey, w połowie lat 20. XX w. w Stanach Zjednoczonych randki 
na dobre zadomowiły się w kulturze amerykańskiej, wypierając wcześniejsze formy 
zalotów, które polegały na odwiedzinach w domu i były znacznie bardziej zrutyni-
zowane niż randka (por. Bailey 2004, s. 23). Natomiast w Polsce randki przyjęły się 
dopiero na początku lat 30. XX w. Randka zrodziła się jako element kultury miejskiej 
i młodzieżowej, bardzo długo budząc opór szerszych grup społecznych. Ów opór 
był zrozumiały, randka bowiem bardzo mocno naruszała dotychczasowy porządek 
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społeczny. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzała randka, było symboliczne od-
dzielenie zalotów od sfery matrymonialnej. Przed erą randki mężczyzna, który pragnął 
spotkać się z dziewczyną, składał jednocześnie deklarację jej poślubienia. Dzięki randce 
spotkania dwojga ludzi stały się niezobowiązującą acz miłą formą spędzania wspólnie 
czasu. Równie ważną zmianą było przeniesienie zalotów ze sfery prywatnej w sferę 
publiczną. Rodzinne obiady, spacery po parku z nieodłączną przyzwoitką odeszły do 
przeszłości. Randkowanie dawało szansę na anonimowość, pozwalało na ucieczkę od 
ciągłej inwigilacji rodziny i przyzwoitek. Przeniesienie randki do przestrzeni miejskiej, 
z dala od domu rodzinnego panny, dawało przewagę mężczyźnie, który w publicznej 
przestrzeni mógł wreszcie poczuć się pewnie i niezależnie. Od tego momentu spotkanie 
tych dwojga mogło przebiegać bez rodzinnej kontroli wybranki. Kolejna zmiana oby-
czajowa łączyła się ze zmniejszającą się rolą Kościoła jako instytucji regulującej życie 
publiczne i prywatne wyznawców. Kościół walczył o niewprowadzanie koedukacyjnego 
nauczania w szkołach. Podział na szkolnictwo męskie i żeńskie sprzyjał kontroli nad 
zachowaniami młodzieży, przede wszystkim nad sferą seksualności. Przykładowo 
w Stanach Zjednoczonych koedukację wprowadzono już w XIX w., lecz dostępna była 
jedynie dla elit. Dopiero wprowadzenie demokracji w szkolnictwie przyczyniło się do 
zmiany w modelu relacji damsko-męskich (por. Szarota 2011, s. 18-28).

Przemiany obyczajów seksualnych i relacji między płciami, które datuje się w kultu-
rze euroamerykańskiej od początku XX w., przybrały na sile w latach 50. Liberalizacja 
seksualna nie tylko podważyła tradycyjne normy i wyobrażenia na temat rodziny, ale 
wpłynęła na zmianę wizerunku kobiety w społeczeństwie. Emancypacja sprawiła, że 
zasadniczej zmianie uległa pozycja kobiety na rynku pracy, co zachwiało tradycyjnym 
podziałem ról społecznych. Mężczyzna przestał być głównym żywicielem rodziny, a ko-
bieta zależną – nie tylko ekonomicznie – opiekunką domowego ogniska. Stworzyło to 
podstawy do negocjowania tradycyjnego układu władzy. Akceptacja randki oznaczała 
m.in. zakwestionowanie praktyki aranżowanych małżeństw, znaczenia tak zwanej 
czystości przedmałżeńskiej czy społecznej segregacji kobiet i mężczyzn. Dodatkowo 
rewolucja seksualna i wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej wpłynęły na zmianę obra-
zu kobiecej seksualności. Kobieta seksualna, która sama decyduje o chwili rozpoczęcia 
współżycia seksualnego i o wyborze partnera, to wynalazek XX w. (por. Bailey 2004, 
s. 23-24; Szarota 2011, s. 93; Szlendak 2011, s. 63-78).

W ostatnich dekadach XX w. w Europie Zachodniej zmiany w zakresie obyczajo-
wości, rozumienia ról płciowych czy relacji międzyludzkich nabierają na sile. Dzieje 
się tak na skutek postępującej rewolucji seksualnej oraz aktywnej działalności ruchów 
feministycznych. Nie bez znaczenia okazał się tutaj rozwój Internetu. Zmiany te wy-
warły ogromny wpływ na klasyczny system randkowania i na zawsze zmieniły rozu-
mienie związku i miłości. Randkowanie przestaje być kojarzone z heteroseksualnością, 
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młodością i małżeństwem. W społeczeństwach nowoczesnych małżeństwo nie stanowi 
przedłużenia randki, ale jej koniec. Jeżeli założymy, że randka stanowi odzwierciedlenie 
przemian społecznych i obyczajowych, to okaże się, że współczesna randka nie ma nic 
wspólnego z małżeństwem, dlatego przeznaczona jest dla wszystkich (por. Bailey 2004, 
s. 24; Szarota 2011, s. 75). Z kim zatem najchętniej idziemy współcześnie na randkę?

Zasady wyboru partnera relacji

Uśmiech, spojrzenie, rozmowa, dotyk, synchronizacja ciał, wymiana informacji… 
dreszcze, bladość, kołatanie serca, poczucie ogólnej słabości, onieśmielenie, obawa 
przed odmową, wyobrażanie sobie przyszłych wypadków… jednym słowem stan za-
kochania, czyli splot niezwykle silnych emocji i wrażeń, uzależnionych od jednej, 
jedynej osoby (zob. Fisher 2005). Tak to się zaczyna, ale dlaczego zakochujemy się 
w tej, a nie innej osobie? Na kwestię wyboru partnera możemy spojrzeć w dwojaki 
sposób. Perspektywa socjobiologii jako kryterium doboru partnera podkreśla rolę 
genów i biologiczną użyteczność partnera. Perspektywa społeczno-kulturowa zakłada, 
że to raczej normy kulturowe, socjalizacja i doświadczenie wpływają na nasze miłosne 
wybory. Co zatem natura czy kultura decyduje, kogo wybieramy?

Kwestia doboru partnera zwłaszcza w relacjach długoterminowych, ale także prze-
lotnych podlega ścisłym regułom. Jedną z nich jest homogamia, czyli poszukiwanie 
partnera o podobnych cechach pod względem statusu społeczno-ekonomicznego, 
poziomu wykształcenia, pochodzenia etnicznego, tła kulturowego i wyznania. Innymi 
słowy homogamia to tendencja do pobierania się z osobami o identycznym lub zbli-
żonym statusie społeczno-ekonomicznym. Według zasady homogamii ludzie próbują 
maksymalizować swoją pozycję i dochody przez poszukiwania na partnera życiowego 
osoby o atrakcyjnym statusie społecznym (por. Paprzycka i in. 2014, s. 329). Posługując 
się terminologią Garego Beckera, powiemy, że na rynku matrymonialnym wybieramy 
tych partnerów, którzy będą zwiększać nasze użyteczności (zob. Becker 1973, s. 814). 
W przypadku kobiet mówi się także o hipergamii, czyli o skłonności do poszukiwania 
partnera w kategoriach i grupach usytuowanych wyżej w hierarchii społecznej od 
własnej kategorii lub grupy. Skłonności homogamiczno-hipergamiczne są u kobiet na 
tyle silne, że są one w stanie dostosować do ich wymogów i reguł swoje romantyczne 
uczucia (por. Szlendak 2011, s. 144). Mężczyźni natomiast nie konkurują ze sobą 
o zasoby ekonomiczne kobiet, ale o ich urodę i młodość, co sugeruje wysoką wartość 
reprodukcyjną. Nieprzypadkowo o statusie społecznym żony świadczą zarobki i pozycja 
zawodowa jej męża, natomiast o statusie mężczyzny uroda jego żony (por. Szlendak 
2011, s. 146).
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W 1989 r. amerykański psycholog Dawid Buss wraz ze współpracownikami przepro-
wadził jedne ze swoich najsłynniejszych badań nad kryteriami dobierania się w pary. 
Zbadali oni w sumie około dziesięć tysięcy osób z trzydziestu siedmiu krajów. Badani 
mieli ustosunkować się do listy osiemnastu cech potencjalnego partnera w skali od 
0 do 3, gdzie 0 oznaczało, że dana cecha jest nieważna, a – 3, że jest konieczna. Badania 
wykazały, że trzy cechy: atrakcyjność fizyczna partnerów, ich relatywna młodość i za-
możność odegrały ważną rolę w wyborze partnera w każdej badanej kulturze. Równie 
wysoko, lecz w mniejszym stopniu pożądanymi cechami była pracowitość i czystość 
seksualna partnerów. Przy czym kobiety i mężczyźni kładli nacisk na występowanie 
lub brak danej cechy w osobie potencjalnego partnera w odmienny sposób. Kobiety 
wybierały mężczyzn starszych od nich, o wyższym statusie społecznym, zamożnych lub 
zdolnych do zdobycia zasobów na przyszłość. Mężczyźni natomiast wybierali kobiety 
młodsze, atrakcyjniejsze fizycznie, skłonne do wierności i powściągliwości seksualnej 
przy związkach długoterminowych (por. Buss 1989, s. 11-13). 

Jak sygnalizują socjologowie, zmiany społeczno-obyczajowe, jak aktywizacja ko-
biet na rynku pracy oraz relatywny wzrost ich zarobków, wpływają na zmianę kryte-
riów doboru partnera, przy czym największej zmianie uległy kryteria doboru męża. 
Współczesne kobiety coraz więcej wagi będą przywiązywały już nie tylko do kwestii 
ekonomicznych, ale także do atrakcyjności fizycznej partnera, jego poczucia humoru, 
skłonności do empatii, umiejętności oraz chęci do zabawy z dziećmi (por. Szlendak 
2011, s. 147).

Ogólnie wymogi kobiet w stosunku do potencjalnego partnera są znacznie wyższe 
niż w przypadku mężczyzn i to zarówno w związkach długoterminowych, jak i przelot-
nych. Jak wykazał Sascha Schwarz i Manfred Hassebrauck w swoim badaniu1 preferencji 
wyboru partnera, znacznie mniej kobiet niż mężczyzn jest w stanie wyobrazić sobie 
poślubienie partnera, który zarabia mniej od niej. Znacznie większe jest prawdopo-
dobieństwo dopasowania partnerów, którzy zarabiają podobnie. Większość kobiet 
nie wyobraża sobie, aby przyszły mąż miał gorsze wykształcenie niż ona, podczas gdy 
mężczyznom to nie przeszkadza. Ponadto kobieta nie wyobraża sobie poślubić part-
nera, który nie ma stałego zatrudnienia. Ten wzorzec ukazuje, że kobiety są znacznie 
bardziej wymagające od mężczyzn i oczekują od małżonka zapewnienia określonego 
statusu i zasobów. Mężczyźni również mają swoje słabości i wymogi. Mężczyźni są 
mniej skłonni do poślubienia mało atrakcyjnej kobiety, natomiast są w stanie wyobrazić 

1 Przebadali oni ponad 21 tys. heteroseksualnych osób w wieku do 18 do 65 lat, którzy w mo-
mencie badania nie byli zaangażowani w żaden związek, ale byli użytkownikami portali randkowych. 
Biorąc pod uwagę wiek potencjalnego partnera, badani zostali poproszeni o wskazanie z listy 82 cech, 
tych najbardziej akceptowalnych i pożądanych. Ponadto mieli odpowiedzieć przecząco lub twierdząco 
na 10 pytań dotyczących potencjalnego współmałżonka.
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sobie małżeństwo z kobietą o innym kolorze skóry niż oni. Wiek partnerów relacji 
nie różnicuje tutaj mocno kryteriów wyboru. Jedną z zauważalnych różnic jest to, że 
osoby starsze częściej są w stanie wyobrazić sobie poślubienie osoby mającej dziecko 
oraz wcześniej pozostającej w związku małżeńskim (por. Schwarz i Hassebrauck 2012, 
s. 463).

Jak możemy tłumaczyć i rozumieć wskazane preferencje kobiet i mężczyzn? Należy 
zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, należy pamiętać, że choć wszystko jest 
potwierdzone wynikami badań, to są to tylko prawidłowości statystyczne. Powiemy 
zatem, że statystyczna kobieta w wyborze partnera będzie patrzyła na jego zasoby ma-
terialne, a statyczny mężczyzna będzie przede wszystkim patrzył na urodę partnerki. 
W rzeczywistości każdy przypadek relacji dwojga ludzi jest inny i swoisty na swój 
własny sposób. Po drugie, to że kobiety poszukują mężczyzn o określonym statusie 
materialnym i społecznym, i to zarówno w relacjach trwałych, jak i przelotnych, wy-
nika z biologicznych podstaw doboru naturalnego. Kobiety będą wybierały mężczyzn 
o najlepszych genach, czyli takich, którzy są w stanie zapewnić przetrwanie dla niej 
i jej potomstwa. Wybory naszych randkowiczów można zatem wpisać w naturalne me-
chanizmy selekcji, które zakładają dążenie do wyboru partnera zapewniającego sukces 
reprodukcyjny (por. Buss 1989; i in. 2005). Po trzecie, w każdym typie relacji inwestycje 
rodzicielskie, jakie ponoszą kobiety, są bardzo duże, podczas gdy mężczyzn minimalne. 
Należy pamiętać, że analizowane preferencje ukształtowały się znacznie wcześniej niż 
wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, która dopiero umożliwiła kobietom większą 
swobodę seksualną. Dlatego mężczyźni pragną znacznie więcej seksu niż kobiety, i to 
właśnie seks jest głównym motorem nawiązywania przelotnych znajomości w przypad-
ku mężczyzn. Mężczyźni chcą seksu po krótszym okresie znajomości, a nawet bez niej. 
Mężczyźni dążą do zwiększenia puli potencjalnych partnerek, co jest możliwe przez 
obniżenie wymagań i poszukiwanie partnerek o większej dostępności seksualnej – taka 
strategia będzie preferowana zwłaszcza w związkach przelotnych. Kobiety natomiast 
decydują się na przelotne znajomości w celu pozyskania dobrych genów – lepszych 
od tych, które mogą uzyskać od stałego partnera oraz tak jak w związkach długoter-
minowych pociągają je zasoby materialne, które gwarantują z jednej strony chwilowe 
przyjemności z drugiej dostatnie życie (por. Wojcieszke 2010, s. 127-141). 

Nasze upodobania w stosunku do płci przeciwnej kształtowane są także przez 
kulturę, a dokładnie przez stereotypowe oczekiwania kierowane przez społeczeństwo 
pod adresem kobiet i mężczyzn oraz zabiegów socjalizacyjnych. W ujęciu kulturowym 
człowiek w procesie socjalizacji jest uczony, co to znaczy być kobietą oraz mężczyzną. 
W rezultacie skoro elementem stereotypu męskości jest bycie zdobywcą, to mężczy-
zna powinien zdobywać więcej kobiet niż kobieta mężczyzn (Por. Wojcieszke 2010, 
s. 143). Współcześnie wyobrażenia na temat roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie 
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uległy zmianie. Tomasz Szlendak uważa, że przewaga kobiet w kulturze jest obecnie 
bezdyskusyjna. Niemniej to, czy uda im się zdobyć przewagę w świecie zachodnim, 
zależy od ich umiejętności pokonania wielu przeszkód, które obecnie zagradzają im 
drogę do sukcesu. Jedną z nich jest pułapka miłości romantycznej (por. Szlendak 2005, 
s. 171-183).

O naszej gotowości do zakochania się decyduje cały zestaw czynników, jak nasze 
upodobania, odpowiedni moment, tajemniczość, miłosna mapa2 oraz zapach (Fisher 
2005, s. 43). Potem pojawia się odpowiednia osoba, uśmiech, spojrzenie i spotkanie 
z wymarzonym partnerem. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na miłość? 

Dopiero w XIX w. decyzja o ślubie została związana z miłością romantyczną, która 
stawała się jednocześnie jedyną zasadną podstawą wyboru partnera (por. Luhmann 
2003, s. 181). Według Anthonego Giddensa, miłość romantyczna została przeniesiona 
do codziennego życia z XIX-wiecznych romansów, które cieszyły się dużą popularno-
ścią wśród ówczesnych czytelniczek. Ucieczka w miłość romantyczną prezentowaną 
w książkach stała się początkiem miłości w autentycznych związkach. Od tej pory miłość 
i seks, a nie aranżowane małżeństwo, zaczęły decydować o kształcie struktury społecznej 
(por. Szlendak 2005, s. 84). Nie bez powodu wiek XX nazywany jest erą małżeństw. 
Współcześnie natomiast jesteśmy świadkami dezintegracji miłości w społeczeństwach 
zachodnich. Według Ericha Fromma, miłość traktowana jest we współczesnych społe-
czeństwach jako po pierwsze zaspokojenie seksualne i po drugie jako ucieczka przed 
samotnością (por. Fromm 2007, s. 96).

Konsekwencje społeczne nowych reguł randkowania

W czasach współczesnych ideał miłości romantycznej tak jak ideał randki uległ zmianie. 
Miłość romantyczna, która była podstawą randki, a następnie małżeństwa z wyboru, 
była miłością na całe życie. Od początków XX w. związek między miłością a małżeń-
stwem był oczywisty. Randka natomiast stanowiła wstęp do związku. Natomiast już 
na początku lat 90. Anthony Giddens przekonywał, że odchodzimy stopniowo od 
kultury małżeństwa na rzecz kultury wspierającej związki nieformalne i krótkotrwałe. 
Młodzi ludzie coraz częściej zamiast o małżeństwie mówią o byciu ze sobą. Przemiany 

2 Miłosne mapy to mechanizm, który odpowiada za to, że ludzie są zauroczeni właśnie tą, a nie 
inną osobą. Miłosne mapy rozwijają się u dzieci w wieku od 5 do 8 lat, a decydują o tym: rodzina, 
przyjaźnie, ważne doświadczenia, ale także elementy przypadkowe. W tym okresie życia przyzwy-
czajamy się do zgiełku lub spokoju w domu, do sposobu zachowania matki oraz reakcji i sposobu 
bycia ojca. Pewne cechy charakteru przyjaciół, rodziny czy znajomych wydają się przyjemne, inne 
wiążą się z nieprzyjemnymi zdarzeniami. Z czasem wszystkie te wspomnienia zaczynają się układać 
w pewien wzorzec, co nas pociąga, a co odpycha. W okresie dojrzewania na owej mapie zaczyna się 
zarysowywać idealny obraz sympatii. Wraz z rozwojem uczuć erotycznych i fascynacji miłosne mapy 
krzepną, wyłaniając obraz wymarzonej osoby (por. Money za Fisher 2005, s. 43-44).
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w sferze bliskich więzi osobistych łączą się z formowaniem tzw. czystej relacji, która 
dotyczy sytuacji, w których jednostki wchodzą w związek dla niego samego, czyli dla 
indywidualnych korzyści, jakie jednostka może wynieść z trwałej więzi z drugą osobą 
i trwa tylko dotąd, dokąd obie strony czerpią z niej dość satysfakcji, by chcieć ją kon-
tynuować. Podstawą czystego związku jest miłość współbieżna, która kłóci się z „tylko” 
i „na zawsze” kompleksu miłości romantycznej (por. Giddens 2007, s. 76-80). „Czysta 
relacja” nie stanowi tak jak małżeństwo projektu na przyszłość, jest tymczasowa, ulot-
na i w danym momencie najbardziej satysfakcjonująca. Nie ma także nic wspólnego 
z czystością seksualną, wręcz przeciwnie seks znajduje się tutaj na pierwszym miejscu. 
Również randka przestaje być skoncentrowana na miłości i małżeństwie. Można rand-
kować, nie zwracając uwagi na stabilizację czy formalizację związku. Od lat 90. randka 
to spotkanie bez zobowiązań, przyjemne, a przede wszystkim satysfakcjonujące seksu-
alnie. Idealnym przykładem nowego typu relacji jest związek kieszonkowy, o którym 
Zygmunt Bauman pisze: „udany związek kieszonkowy jest słodki i krótkotrwały […] 
to wcielenie marzeń o błyskawicznym produkcie, którego po użyciu łatwo można się 
pozbyć” (por. Bauman 2003, s. 38).

Wydaje się, że w wyniku dominacji miłości współbieżnej dzisiejsze związki, na 
podstawie których młodzi ludzie budują rodziny, są bardzo niestałe. Poszukiwanie 
partnerów na rynku matrymonialnym odbywa się obecnie inaczej niż jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu. Socjologowie amerykańscy coraz częściej sygnalizują, że współczesne 
randkowanie zostaje zastępowane przez kulturę wyhaczania (hooking up). Celem takiej 
relacji nie jest tworzenie związku ale chodzi tu jedynie o seks bez zobowiązań. Oznacza 
to, że młodzi ludzie spotykają się na imprezach, tańczą, piją, rozmawiają, a następnie 
oddają się erotycznym pieszczotom. Wyhaczanie i bycie wyhaczonym nie niesie ze 
sobą zainteresowania związkiem (por. Szlendak 2011, s. 408-409). Kultura wyhaczania 
nie odnosi się tylko do osób dopiero co poznanych. Czasem akt wyhaczania odbywa 
się także między znajomymi, jak np. w relacjach typu friends with benefits, co oznacza 
w dosłownym tłumaczeniu przyjaciela z „bonusem/korzyścią”. Friends with Benefits 
relationship definiuje się jako związek, w którym przyjaciele utrzymują ze sobą po-
wtarzalne kontakty seksualne (od pocałunków po stosunek płciowy), nie określając 
jednak tego związku jako romantycznego. Jest to swego rodzaju związek hybryda, 
który zawiera elementy związku przyjacielskiego, a dodatkowo należy do kategorii 
przygodnego seksu (por. Włodarczyk, Chanduszko-Salska 2014, s. 1). Kultura wyha-
czania budzi liczne kontrowersje. Z jednej strony podkreślany jest towarzyszący temu 
zjawisku brak moralności i upadek obyczajów oraz negatywne konsekwencje tego typu 
praktyk, jak chociażby problemy w nawiązaniu trwałej relacji w przyszłości. Z drugiej 
strony pojawiają się liczne głosy, traktujące wyhaczanie wręcz przeciwnie jako epizod 
czy przygodę, która nie ma wpływu na budowanie przyszłych związków.



397Architektura randki a kryzys matrymonialny

W sukurs tego typu zjawiskom idą różnego rodzaju portale i aplikacje interneto-
we, jak np. Tinder czy Facebook. Tinder ma 24 wersje językowe i ponad 10 milionów 
użytkowników aktywnych codziennie. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta. Najpierw 
trzeba polubić czyjś profil na podstawie zdjęcia i wspólnych zainteresowań. Wystarczy 
przesunąć palcem po zdjęciu osoby w prawo, a aby ją odrzucić – w lewo. Jeśli „zalajku-
je” ona również ciebie (zrobi to zupełnie niezależnie – nie wie wcale, że została przez 
ciebie polubiona), nastąpi „match”, czyli możliwość nawiązania rozmowy i spotkania. 
Aplikacja internetowa Tinder jest instalowana przez użytkowników głównie w celach 
rozrywkowych, jak – znalezienie pary, towarzystwa do kawy, kina czy seksu (por. 
Baranowska 2016).

Tego typu relacja zrywa niemal ze wszystkim, co wydawało się nieodzownie związa-
ne z pojęciem randkowania. W tym miejscu można się zastanowić, czy pojęcie randki 
w ogóle tutaj pasuje. Aby internetowy kontakt można nazwać randką, istotne jest, by 
spotkanie było związane z danym miejscem w przestrzeni wirtualnej (por. Szarota 2011, 
s. 166-167). Takie miejsce stanowi typowa aplikacja jak Tinder czy przeznaczone do 
tego typu relacji portale randkowe. Możemy zatem powiedzieć, że randka on line staje 
się dziś towarzyską rozrywką, która stopniowo zyskuje przewagę nad tradycyjnym 
typem randkowania.

Dzięki internetowym randkom zyskujemy przede wszystkim poczucie nieskrę-
powanego wyboru. Założenie własnego profilu na portalu randkowym umożliwia 
nam wybieranie partnera spośród setek tysięcy potencjalnych partnerek i partnerów. 
Dodatkowo w wirtualnym świecie przestaje obowiązywać nas zasada przestrzennej 
dostępności. Poszukiwanie partnera nie ogranicza się już tylko do sąsiedztwa czy 
znajomych. Potencjalna wybranka czy wybranek może mieszkać nawet na innym kon-
tynencie. I to co najważniejsze, wirtualna relacja jest anonimowa, a anonimowość daje 
przewagę, pewność siebie, zachęca do zwierzeń i umożliwia podejmowanie trudnych 
czy osobistych tematów. Coś co w realu zajęłoby dziesięć randek, w internecie zająć 
może jeden wieczór (por. Szarota 2011, s. 167-168). Mogłoby się wydawać, że nie ma 
nic lepszego jak wybór partnera z internetowego katalogu on line. Nic bardziej mylnego. 
Relacja on line nie zawiera takiego samego ładunku emocjonalnego jak relacja w realu. 
Jak pisze Zygmunt Bauman (2003, s. 162), nadejście wirtualnej bliskości, sprawiło, że 
kontakty między ludźmi stały się może i częstsze, ale i płytsze, intensywniejsze, ale 
i krótsze, stają się zbyt krótkie i płytkie, aby mogły przerodzić się w więzi.

Miłość współbieżna wprowadza nowy porządek sentymentalny, w którym miłość 
zostaje oddzielona od prokreacji. Stało się to możliwe dzięki rewolucji seksualnej 
i wynalezieniu pigułki antykoncepcyjnej, która ukazała seksualność kobiety w zupełnie 
innym świetle. Randkowanie z pigułką to już zupełnie inne randkowanie. Świadoma 
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swojej seksualności kobieta stała się także zdecydowanie bardziej wymagającą partner-
ką, mogąc przejąć inicjatywę nie tylko w przypadku randki, ale także seksu.

W klasycznym modelu randkowania inicjatywa, począwszy od zaproszenia na 
randkę poprzez zamawianie w restauracji, aż po awanse seksualne, leżała w kwestii 
mężczyzn (por. Szarota 2011, s. 94). Niezależność ekonomiczna i seksualna kobiet 
doprowadziły do zmian w regułach dotyczących rozpoczęcia flirtu i zapraszania na 
pierwszą randkę. Z badań OBOP-u z 2001 r. wynika, że ponad 3/5 Polaków nie widzi nic 
gorszącego w sytuacji, kiedy to dziewczyna proponuje chłopakowi randkę. Natomiast 
1/3 ankietowanych uważa takie zachowanie za niestosowne. O tym, że to dziewczyna 
może zaproponować chłopakowi randkę, przekonani są bardziej mężczyźni (66%) niż 
kobiety (51%). Taka sytuacja jest akceptowana przez osoby młode (71%) oraz stanu 
wolnego (67%), mających wyższe wykształcenie (62%) (por. Raport OBOP 2001, s. 8). 

Współcześnie kobiety nie tylko mogą zapraszać na randkę, ale mogą też na randce 
płacić. Wspólna kolacja jest powszechnym w kulturze zachodniej elementem zalotnych 
rytuałów. Od początku lat 50. mężczyzna zapraszał młodą kobietę do kina czy kawiarni 
i płacił za kobietę, a ona instynktownie wiedziała, że jest hołubiona (por. Fisher 2005, 
s. 30). Mimo zachodzących przeobrażeń reguły dotyczące płacenia na randce były 
bardzo sztywne i odzwierciedlały panujący porządek społeczny. Płacenie za kolację 
było traktowane jako zaliczka na poczet seksu. Jak pisze Beth Bailey, jeżeli mężczyzna 
oferuje kobiecie towarzystwo plus pieniądze, to kobieta oferuje mężczyźnie towarzystwo 
plus co…? (por. Bailey 2004, s. 25). Kobiety bardzo szybko zrozumiały wady i zalety 
takiej wymiany. W dzisiejszych czasach kobiety nie chcą, aby kupować ich zaintereso-
wanie, dlatego pragną zademonstrować swoją niezależność ekonomiczną i seksualną. 
Nie dość, że same zaczęły inicjować spotkania, to same te spotkania finansują. To, że 
mężczyzna płacił za kobietę, niewątpliwie dawało mu przewagę i symbolizowało moż-
liwość zapewnienia kobiecie opieki i wsparcia. Tyle że wiele współczesnych kobiet jest 
znacznie bardziej niezależna finansowo niż jej koleżanki kilkadziesiąt lat temu. Jakie są 
zatem współcześnie zasady płacenia na randkach? Jak wskazują sami zainteresowani, 
to zależy m.in. od stopnia znajomości, zaangażowania i aktualnej sytuacji finansowej 
randkowiczów. Bardzo często proponowany jest model rotacyjny, raz płacę ja, innym 
razem druga strona (por. Bussel 2006). Jak zauważa Szlendak, można w tym kontekście 
mówić o nowej erze stosunków intymnych, gdzie relacja między rodziną, osobistą 
wolnością i miłością ulega zmianie. Jeszcze nigdy w historii, miłość i osobista wolność 
nie były tak istotne. W rezultacie na naszych oczach powstaje rodzina nagocjowalna, 
rodzina obieralna, rodzina multiplikowana, rodzina, w której jest wiele wolności dla 
wchodzących w jej skład jednostek, choć prawdopodobnie kosztem tej wolności są 
miliony rozwodów i ponownych małżeństw (por. Szlendak 2011, s. 398-399).
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Rozkwit miłości współbieżnej nie byłby możliwy, gdyby nie przekroczenie kolej-
nych granic, czyli tabu związku dojrzałej kobiety z młodszym mężczyzną, który sta-
nowi modelowy przykład „czystej relacji” zwłaszcza dla mężczyzn (por. Szarota 2011, 
s. 103). Fenomen „kuguarów”, takim terminem określa się kobiety po czterdziestce, 
które spotykają się z młodszymi mężczyznami, zrodził się pod koniec lat 90. w Stanach 
Zjednoczonych. Większość internetowych słowników definiuje „kuguara” jako kobietę 
około pięćdziesięciu lat, regularnie bywającą w różnych klubach celem „polowania” na 
dużo młodszych od siebie mężczyzn. Początkowo termin używany był w negatywnym 
kontekście, a dla kobiety określanej mianem kuguara był po prostu obraźliwy. Z czasem 
się to zmieniło, przede wszystkim z uwagi na to, że coraz więcej celebrytek w średnim 
wielu wiąże się i otwarcie opowiada o swoich związkach z dużo młodszymi mężczy-
znami. Dziś to określenie budzi nie tylko negatywne skojarzenia w stosunku do kobiet, 
jak kobieta zdesperowana czy podstarzała, lecz ukazuje także kobietę silną i niezależną, 
seksowną, budzącą podziw i pożądanie mężczyzn (por. Stodulska-Jurczyk 2016).

Współcześnie zmieniły się nie tylko formy i przebieg randek, ale i poszerzyła się 
znacząco grupa randkujących. Randkowanie po pięćdziesiątce stało się dziś możliwe 
i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. O wzroście zainteresowania randką wśród 
osób dojrzałych świadczy chociażby liczba portali randkowych przeznaczonych dla 
osób 50+, jak np. Randki dla seniorów czy Randki 50plus. Wiek randkowania, który 
w latach 50. w zależności od kraju wahał się od 11 do 25 lat, współcześnie nie ma 
granic (por. Szarota 2011, s. 80). Wiąże się to nie tylko ze zmianą obyczajowości, ale 
wydłużaniem średniej życia oraz poprawą jakości życia. Późna dorosłość jest coraz 
częściej przez samych zainteresowanych traktowana jako czas, który trzeba dobrze 
przeżyć i jak najlepiej wykorzystać.

Ewolucja randkowania w ciekawy sposób przekłada się na kształt życia rodzinnego. 
Opieranie związków na czystej relacji sprzyja budowaniu alternatywnych form życia 
małżeńsko-rodzinnego. Jak pisze Anthony Giddens, skutkiem miłości współbieżnej 
jest wzrastająca liczba rozwodów i separacji (por. Giddens 2007, s. 80), co skutkuje 
wprowadzeniem na rynek matrymonialny nowych aktorów społecznych, czyli roz-
wodników. Mówiąc o współczesnej randce, trzeba mieć na uwadze, że randkują nie 
tylko osoby samotne, ale także rozwodnicy, wdowy i wdowcy. Są to osoby, które mając 
już pewien bagaż doświadczeń i zobowiązań z wcześniejszego związku, poszukują 
szczęścia w kolejnym związku. Jak pisze Piotr Szarota, wzrost liczby rozwodów łączy 
się z upowszechnieniem tak zwanej poligamii sukcesywnej, co oznacza, że pierwszy 
związek traktuje się jako swego rodzaju próbę i przygotowanie do następnego związku 
(por. Szarota 2011, s. 78). 
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Podsumowanie

Randka, miłość, związek, małżeństwo są to elementy, które powinny się układać w ca-
łość, tworzyć pewien schemat budowania trwałej więzi z partnerem. Nie zawsze tak 
jednak było i jak się okazuje, „wciąż”, a może „już” tak nie jest. Każdy z tych elementów 
relacji intymnej tworzy odrębną całość, która rządzi się swoimi prawami i regułami. 
Zasadność owych norm i reguł jest natomiast uwarunkowana kulturowo, biologicznie 
i historycznie. 

Należy rozważyć: czy ewolucja życia rodzinnego wpłynęła na system randkowania, 
czy odwrotnie to zmiana systemu randkowania, a co za tym idzie, zmiana systemu 
wartości wpływa na kształt życia rodzinnego? Możemy na to pytanie odpowiedzieć 
w dwojaki sposób.

Po pierwsze zmiany w zakresie formowania się małżeństwa i rodziny, niewątpliwie 
wpływają na system randkowania. Wraz ze wzrastającą liczbą rozwodów zmienia się 
profil społeczny randkowiczów. Na rynku matrymonialnym pojawiają się już nie tylko 
samotni single szukający życiowego partnera, ale także rozwodnicy, wdowcy, a co za 
tym idzie, osoby starsze, szukające towarzystwa, niekoniecznie współmałżonka czy 
współmałżonki. Mało tego inicjatywa randki nie należy już tylko do panów. Kobieta 
i to często dojrzała kobieta także może podejmować inicjatywę spotkania.

Po drugie zmiany w systemie randkowania, a zwłaszcza w obrębie miłości wpływają 
na jakość budowanych związków. Klasyczna randka była bardzo często oparta na wizji 
miłości romantycznej, miłości na całe życie. Współczesność zmieniła nie tylko nas, 
ale i miłość. Wpadamy dziś w sidła miłości współbieżnej, jak pisał Anthony Giddens, 
i budujemy ulotne, „kieszonkowe” związki, jak wskazuje Zygmunt Bauman. Żyjemy 
szybko, boimy się jutra i zobowiązań, domagamy się natychmiastowej gratyfikacji i sa-
tysfakcji. Nie mamy dziś czasu na pielęgnowanie etosu miłości romantycznej. Liczy się 
to, co tu i teraz. Związek ma być łatwy i przyjemny, bawimy się zatem w „wyhaczanie” 
i krótkotrwałe seksualne uniesienia. Tego typu relacją wtórują portale randkowe, które 
umożliwiają nawiązywanie łatwych znajomości (np. Tinder) 

Nie ulega wątpliwości, że to, w jaki sposób wchodzimy w nasze związki, wpływa 
na ich jakość i trwałość. Nie mamy dziś jednej definicji miłości i szczęścia. Na pewno 
potrzebujemy bliskości i trwałych więzi, niemniej mamy poważne trudności z ich bu-
dowaniem. To, co charakterystyczne dla naszych czasów – kształtujemy nasze związki 
przez całe życie. Nigdy nie jest za późno na miłość.
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streszczenie: Przemiany w zakresie obyczajów seksualnych i relacji między płciami obserwowane 
są w kulturze zachodniej od początków XX w. Randka jako miłosne spotkanie dwojga młodych ludzi, 
mających (bądź nie) wobec siebie matrymonialne zamiary, zaczęła funkcjonować dopiero na przełomie 
XIX i XX w. Stało się to możliwe dzięki głębokim przemianom obyczajowym, które zaszły w tym czasie 
w społeczeństwach zachodnich i na zawsze uwolniły miłość i namiętność z ciasnych wiktoriańskich 
gorsetów. Od momentu narodzin randka wciąż ewoluuje i staje się współcześnie centralnym elementem 
relacji międzyludzkich. Kształtuje rodzinę i charakter związków matrymonialnych.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zaszły w obrębie systemu randkowania. 
Po pierwsze obecnie randka została oddzielona od celów matrymonialnych, po drugie zaloty zostały 
przeniesione ze sfery prywatnej do publicznej (a nawet do sfery wirtualnej) i po trzecie randka została 
oddzielona od miłości romantycznej. Celem pracy jest próba zdefiniowania reguł kształtowania relacji 
intymnych oraz wyjaśnienia preferencji wyboru kandydata na randkę. Proponowany tekst ukazuje 
randkę przez pryzmat miłości romantycznej oraz miłości współbieżnej, a także ukazuje konsekwencje, 
jakie niesie ze sobą przyjęcie takiej, a nie innej definicji miłości.
słowa kluczowe: randka, miłość, przemiany obyczajów.

DATING ARCHITECTURE VS MARITAL CRISIS

summary: The changes in sexual habits and relationships between the sexes have been observed in 
western culture since the beginning of the 20th century. Dating as a loving meeting of two young 
people with or without matrimonial intentions began to function only at the turn of the nineteenth 
century. This was possible due to the profound moral changes that took place in western societies at 
that time, and they have forever freed the love and passion of the tight Victorian corsets. Since birth, 
dating has evolved and is becoming a central element of interpersonal relations. It shapes the family 
and character of matrimonial relationships.

The aim of the article is to draw attention to the changes that have taken place within the dating 
system. First of all, dating has been separated from matrimonial purposes; secondly, courtship has 
been transferred from the private sphere to the public (and even to the virtual sphere); and thirdly, 
the date has been separated from romantic love. The aim of this paper is to try to define the rules of 
intimate relationships and to explain the preferences of the candidate for a date. The proposed text 
shows a date through the prism of romantic love and concurrent love, it also shows the consequences 
of adopting such a definition of love.
keywords: dating, love, morality.
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