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Warsztaty rozwijania umiejętności - sztuka

W ostatnich latach w kształceniu uniwersyteckim pedagogów coraz wyraźniej 
obserwuje się rozszerzanie kręgu przedmiotów, których głównym środkiem oddziaływania 
jest sztuka Obok podstaw teoretycznych wychowania estetycznego, wykładów oraz 
seminariów na temat sztuki, jej wpływu na człowieka w różnych okresach jego życia, 
wprowadza się obecnie do nowego programu studiów pedagogicznych - w arsztaty rozwijania 
umiejętności - sztuka1

Zjawisko zainteresowania się pedagogów sztuką i możliwościami jej oddziaływania 
nie jest nowe Jednak obecnie jawi się ono być tym istotniejszym, iż w Polsce po długim 
okresie dociekań teoretycznych na ten temat, jak i praktyki w  tym zakresie, obserwuje się 
teraz nową falę zainteresowania tą  dziedziną wychowania. Coraz częściej spotkać się można 
z wdrażaniem nowych programów dotyczących wychowania estetycznego i artystycznego, 
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych Fakt ten jest tym ważniejszy, iż 
w zmieniającej się rzeczywistości sztuka, dzieła sztuki, dziedzictwo kulturowe - zyskały 
wartość towaru w obecnej rzeczywistości sztuka może służyć jako swoiste medium 
komunikacji międzyludzkiej, międzykulturowej. Pewien niepokój budzi fakt przesunięcia 
regularnego kształcenia estetycznego na lata późniejsze (pierwsze programy na poziomie 
gimnazjum) i kształcenie artystyczne i estetyczne we wcześniejszym etapie (klasy I-YI) 
jedynie w  ramach systemu wychowania pozaszkolnego.

W iększość podejmowanych projektów w odniesieniu do najmłodszych opiera się na 
przekonaniu, iż dziecięcy odbiorca sztuki stanowi podobieństwo odbiorcy dorosłego. 
Odmienność odbiorcy małego od dorosłego niewątpliwie istnieje, lecz dotyczy ona głównie 
poziomu organizacji czynności psychicznych oraz zakresu doświadczeń życiowych 
i kulturowych, które wyznaczają w pewnej mierze możliwości recepcyjne dziecka. Poza tym 
jednak dzieciom w łaściwe są te same specyficznie ludzkie potrzeby psychiczne i niepokoje, 
które przeżywają dorośli, a które wynikają z osiągnięcia w rozwoju specyficznej ludzkiej 
kondycji. (...) Istnieje więc szansa porozumienia psychicznego i przemaw iania do dziecka, jak 
do istoty ludzkiej w rozwoju, szansa dialogu z dziecięcym odbiorcą1 Będąc dzieckiem jest się 
istotą, która się staje W ystępuje tu jako dominujące nastawienie dzieciństwa - nastawienie ku 
przyszłości Psychika i działalność dziecka zmierza do opanowania rzeczywistości we 
własnych działaniach, a rozwojowym zadaniem dzieciństw a jest budowanie własnej 
perspektywy rozwojowej. Tworzenie tej perspektywy w wymiarze prawdziwie ludzkim wymaga 
odpow iedniego budulca w postaci wzbogacających jednostkę przeżyć i stymulacji kulturowej. 
Tworząc sztukę i przeżywając je j dzieła dziecko zyskuje szansę zwielokrotniania tych przeżyć, 
jakich dostarcza jej świat realny, a zarazem chwilowego uwolnienia się od presji praw 
i wymagań W' tym świecie obowiązujących. Kontakt z dziełami sztuki czyni więc człowieka

'Omawiane warsztaty nosiły1 początkowo nazwę W arsztaty rozw ijania umiejętności - sztuka  Dla dnigiego roku 
zaproponowano nazwę: Sztuka i wychowanie. Przewiduje się również przygotowanie warsztatu: M uzea, galerie 
i wystawy w wychowaniu. Zabytki, dzieła sztuki i wychowanie oraz innych w zależności od potrzeb
i zainteresowań studentów (które na początku warsztatów, są zawsze rozpoznawane)
:M. Tyszkowa. Przedmowa do Sztuka dla najmłodszych. Teoria - Recepcja- Oddziaływanie, pod red. M. 
Tyszkowej. Warszawa - Poznań 1977, s. 8.
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wewnętrznie bogatszym, pozwalając mu zarazem zyskać poczucie dystansu w stosunku do 
siebie i do rzeczywistości realnej oraz silę odbicia do przeskoczenia własnych już  
osiągniętych możliwości. Nic też dziwnego, że coraz powszechniej docenia się wychowujące 
w najszerszym sensie znaczenie sztuki i je j rolę w rozwoju współczesnego człowieka*. Aby 
sztuka mogła tę rolę w życiu dziecka odegrać, trzeba je  wprowadzić w je j  świat i nauczyć je  
korzystania z jej zasobów. Pierwsze kontakty dziecka ze sztuką ir różnych je j formach 
i tworzenie sztuki dla najmłodszych stają się więc ważnym problemem o wieloaspektowym 
charakterze (odpowiedni dobór dzieł istotnych wartościowo, zarówno pod względem 
artystycznym, jak  i ideowo-moralnym). w tym okresie kształtuje się to, co nazywamy 
przeżyciem artystycznym, które jest podstawową jednostką wszelkiej dojrzałej recepcji sztuki,4 
Potrzeba zatem tworzyć specjalną sztukę dla dziecka Nacisk kładzie się także na rolę 
ekspresji własnej, akcentując podmiotowy charakter edukacji artystycznej i estetycznej z tej 
perspektywy docenia się więc coraz powszechniej sztukę dziecka, widzi się potrzebę 
nobilitacji wychowania przez sztukę na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wiek dorastania posiada ogromne znaczenie w procesie rozwoju człowieka Formuje 
się wówczas niepowtarzalna, świadoma samej siebie, jedyna osobowość jednostki. Przejście 
od okresu dzieciństwa do młodości jest okresem trudnym, gdyż jest to czas szybkiego 
rozwoju poznawczego, wzrastającej sprawności myślenia oraz szerokiej gamy przeżyć i 
uczuć Doświadczenia wynikające z kontaktów ze sztuką mogą pomagać w kształtowaniu 
osobowości i tworzyć fundamenty dalszego rozwoju Sztuka stanowi niezastąpione źródło 
doświadczeń, wzorców zachowania, modeli osobowych a nawet ideałów Zazwyczaj jednak 
sztuka w okresie młodzieńczym oddziałuje mniej widocznie przez wzmacnianie sił jednostki 
(rozbudzanie wyobraźni) i odgrywa rolę w procesie dorastania dzieci i młodzieży, a także 
w dorastaniu, dojrzewaniu człowieka do różnych zadań w ciągu jego życia

W odniesieniu zaś do dorosłych doniosłe znaczenie przypisuje się działalności 
amatorskiej, w trakcie której istnieją duże możliwości, jeśli idzie zarówno o rozwijanie 
zainteresowań sztuką, jak i wspomaganie ogólnego rozwoju człowieka oraz podejmowanie 
samokształcenia właśnie przez sztukę z pedagogicznego punktu widzenia coraz częściej 
doceniana jest również terapeutyczna funkcja sztuki oraz rozumiana jest potrzeba, a nawet 
konieczność nawyku obcowania z kulturą o wysokim poziomie artystycznym, odczuwania 
potrzeby takich kontaktów i kontemplowania wartości sztuki.

Uznając sztukę za środek nauczania i wychowania, prezentuje się (wszystkim grupom 
odbiorców) - takie dzieła, które powinny stanowić podstawę wychowania Przyjmuje się 
powszechnie (za W. Tatarkiewiczem), że "wydzielone i zaliczone do sztuki zostają tylko te 
dzieła, które dają "pożywienie duchowe" (...)". Do sztuki jest zaliczana jedynie ta, która ma 
transcendentne powołanie. Przy takim doborze pod nazwą sztuki zostaje jedynie sztuka 
wielka, trwała, nieprzemijająca, zwyciężająca czas 6

Coraz jednak powszechniej, obok oparcia wychowania przez sztukę na tradycyjnym 
już klasycznym materiale, dostrzega się potrzebę wykorzystania w wychowaniu sztuki nowej, 
"bo przecież w niej dokonuje się ostatnio kardynalne przeobrażenie sztuki, zapowiadające m. 
ni. jej dalszy rozwój, ale stawiające już samo przez się poważne problemy do zauważenia, 
rozpatrzenia i rozwiązania." Jak twierdził autor jednej z najpełniejszych i wykorzystujących 
różne dziedziny sztuki koncepcji upowszechniania sztuki - Stefan Szuman "Możemy się na 
tej nowoczesnej sztuce niejednego nauczyć i niejedno w niej odkryć z tego, co nam się dotąd 
ir sztuce tradycyjnej jeszcze ukrywało, a też w je j ramach i stylach byłoby niedopuszczalne."1

3Tamże, s.6-7
ja m ie .  s.7.
"Zob W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki, w: Studia Filozoficzne. 1971. nr 2.
6Cyt. za P Rozmyslowicz, Sztuka i wychowanie. Wprow adzenie w problem atykę. Siedlce 1998. s. 37.
S. Szuman. o sztuce i wychow aniu estetycznym. Warszawa 1990. s i l
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Należy jednocześnie zaznaczyć, że wykorzystanie sztuki nowej w wychowaniu 
pogłębia złożoność tego procesu zarówno w odniesieniu do wychowawcy jako  pośrednika w 
uprzystępnianiu sztuki - jak i do odbiorcy dzieł.x Zdaniem wielu pedagogów właśnie teraz 
kultura artystyczna naszego stulecia nabiera nowych cech, które powinna uwzględniać teoria 
wychowania estetycznego. Sztuka XX wieku uważana jest bowiem przez wielu za cenne 
źródło wartości wychowawczych Wartości tkwiących immanentnie w strukturze dzieł 
artystycznych, wartości niestety jeszcze wciąż przez wielu nie postrzeganych z drugiej 
jednak strony podnosi się jednocześnie kwestie trudności związanej z odbiorem sztuki 
współczesnej, nowej. Mówi się o wartościach i antywartościach w kontekście przeobrażeń 
kultury współczesnej.9 Nie można sztuki drugiej połowy XX wieku sprowadzić do sztuki 
awangardowej, gdyz obok dzieł awangardy powstają cały czas dzieła tradycyjne Poszukuje 
się zatem nowych relacji między sztuką, a estetyką, chcąc ustalić, że relacje między 
wartościami estetycznymi sztuki a wartościami artystycznymi zmieniają się wraz ze 
zmianami epok historycznych 10

Aby przybliżyć te złożone zagadnienia, autorka spróbuje skupić uwagę na bieżących 
przemianach na różnych poziomach edukacji w  zakresie wychowania przez sztukę, 
a następnie na tym tle zarysować koncepcję warsztatów rozwijania umiejętności dla 
pedagogów w zakresie sztuki.

Przy podejmowaniu tej kwestii należy wpierw zaakcentować dwa zagadnienia. Po 
pierwsze, że wszelkie oddziaływania wychowawcze sztuki uw aainkow ane są zaistnieniem 
osobistego przeżycia estetycznego, tzn. faktem nawiązania przez człowieka wewnętrznego 
kontaktu z danym zjawiskiem estetycznym, intensyfikującego działanie emocji, wyobraźni 
i intelektu równocześnie 11 a zatem wychowanie przez sztukę zachowuje właściwy sens tylko 
wtedy, gdy sztuka oddziałuje na człowieka poprzez przeżycie estetyczne (stąd istota 
bezpośredniego kontaktu ze sztuką, mówi się tez o doświadczeniu estetycznym).

Ponadto, z treści dotychczasowych rozwazań, wyłania się potrzeba wyjaśnienia 
pojęcia: wychowawcza funkcja sztuki. Nie sposób zaakceptować koncepcję, w świetle której 
każda funkcja sztuki jest wychow aw czą Sztuka może spełniać także funkcję 
antyw ychowawczą.12 i to należy uświadomić przyszłym pedagogom Taka też przesłanka 
towarzyszy podjętej koncepcji warsztatów .11 w trakcie warsztatu omawia się wychowawczą 
funkcję sztuki a także specyfikę wychowania przez sztukę w pracy resocjalizacyjnej, 
rewalidacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej 14

Chcąc zobaczyć omawiane zagadnienie z dalszej perspektywy trzeba sięgnąć do 
rozważań dotyczących obecności wychowania przez sztukę w  nowych programach w tym 
zakresie w szkole i poza szkołą. Trzeba tez przypomnieć, choćby najogólniej historyczne 
tradycje wychowania estetycznego w Polsce Należy też podkreślić fakt, że lata po drugiej

8Rozmyslo\vicz. op. cii., s. 38.
9Zob. Wartości i antywartości ir kontekście przeobrażeń kultury współczesnej. Studia Etyczne i Estetyczne, pod 
redakcją T. Szkoluta. Lublin 1999.
l0Zob. B Dziemidok. Sztuka, wartości, emocje. Warszawa 1992. Cyt. za K. Polit. Sztuka awangardowa  
a tradycyjne wartości estetyczne, w: Wartości i antywartości >r kontekście przeobrażeń kultury współczesnej. 
Studia Etyczne i Estetyczne, op. cit.. s. 205.
111 Wojnar. Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1980, s. 151.
i:Rozm yslowicz, op. cit.. s. 40.
13Szerzej o funkcji wychowawczej sztuki zob. Rozmyslowicz. op. cit.. s. 40- 43.
l4Zob. rozdział VIII: Terapeutyczne aspekty sztuki, w: Sztuka a świat dziecka, pod red. J Kidy. Rzeszów 1996, s. 
383-437 i rozdział II: Wartości wychowawcze sztuki, a także rozdział III: Sztuka w życiu i wychowaniu dzieci 
i młodzieży, w: Świat człowieka .świat sztuki, dedykowane Irenie Wojnar, pod red. J. M Śniecmskicgo.
Warszawa 1996. s. 47-216; J. Skupicńska-Mówieńska. Wychowanie przez sztuką ja k o  m etoda oddziaływań  
resocjalizacyjnych, w: Wina - Kara - Nadzieja - Przemiana, Materiały i Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. 
Kalisz 25-27 września 1996. red J Balccrak. Łódź - Warszawa - Kalisz 1998. s 480-484
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wojnie światowej, az do lat dziewięćdziesiątych cechował także znaczny rozwój teorii 
i praktyki w tej dziedzinie 15

Czerpiąc zatem
z doświadczeń sięgających jeszcze końca XVIII wieku w zakresie wychowania estetycznego 
w Polsce (działalność Komisji Edukacji Narodowej, która zwróciła uwagę na rolę edukacji 
literackiej powiązanej z edukacją obywatelską, na znaczenie poezji, teatru szkolnego
i muzyki), poprzez inne prace, w których interpretuje się wychowawczą rolę sztuki,
w powiązaniu z powszechnością potrzeb estetycznych i z jej znaczeniem dla pełnego rozwoju 
człowieka (poglądy K Libelta, C K Norwida, S Brzozowskiego i innych, zaś szczególnie 
Janiny Mortkowiczowej (O wychowaniu estetycznym , 1903), a później oryginalna koncepcja 
Stefana Szumana (Cel wychowania estetycznego, 1925 i kolejne prace tego autora, 
z najpełniejszym opracowaniem pt o sztuce i wychowaniu estetycznym)16 Przypomnieć 
należy także działalność i publikacje Bogdana Suchodolskiego w zakresie wychowania przez 
sztukę, które nabierają wciąż nowych treści w szerszym kontekście wychowania 
humanistycznego, a następnie liczne prace Ireny Wojnar i innych autorów.

Na tej podstawie, sięgając do żywych wciąż polskich tradycji wychowania 
estetycznego, po drugiej wojnie światowej do 1990 r Udało się wypracować własną
koncepcję tego wychowania, obejmującego dziedziny (w szkole i poza szkołą): wychowanie 
literackie (Stanisław Bortnowski), wychowanie muzyczne (Maria Przychodzińska), 
wychowanie plastyczne (Helena Hohensee-Ciszewska), wychowanie teatralne (Wanda 
Renikowa), wychowanie filmowe (Henryk Depta) Koncepcja ta była realizowana w naszych 
szkołach i instytucjach upowszechniania kultury oraz placówkach oświatowo- 
wychowawczych. Najpełniejszy opis tej koncepcji znajdzie czytelnik w pracy pt Wychowanie 
estetyczne młodego pokolenia, już wcześniej tu cytowanej 17 Koncepcja wychowania 
estetycznego, pomimo swego szczególnego charakteru (lata PRL-u, zmienność programów 
w całym systemie edukacyjnym, specyfika poszczególnych dziedzin wychowania 
i odrębności realizacyjne, ze względu na możliwości organizacyjne, treściowe, formalne 
i inne) nadal stanowi o tradycji wychowania estetycznego w Polsce "Wydaje się zatem, że 
właśnie przygotowanie młodego pokolenia, poprzez systematyczne kształcenie szkolne, 
kształcenie do aktywności kulturalnej, wyrabianie nawyku częstego kontaktu ze sztuką 
stanowić może w miarę skuteczny środek na poprawienie w przyszłości dzisiaj obserwowanej 
złej kondycji partycypacji w kulturze ludzi dorosłych. Systematyczna praca z dziećmi, praca 
nad upowszechnianiem wartości kultury i jednocześnie akcentowanie swobodnej ekspresji 
twórczej, stanowią podstawy takiego myślenia o edukacji estetycznej końca X X  stulecia."'* 
Mówiło się do niedawna o szkolnym programie edukacji kulturalnej jako wyrównywaniu 
szans, gdyż jedyną jak dotąd instytucją obejmującą programowo wszystkie dzieci była i nadal 
jest szkolą. 19

Z początkiem nowego stulecia na kwestię wychowania przez sztukę należy spojrzeć 
z nieco innej perspektywy Otóż, nowa sytuacja kulturowa najmłodszego pokolenia związana 
z przemianami ustrojowymi i ekonomicznymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, sprawiła, że niezbędna stała się zmiana profilu wielu instytucji kulturalnych,

'^Zob. II stęp. I. Wojnar i W Piclasińskicj. w: Wychowanie estetyczne m łodego pokolenia. Polska koncepcja  
i doświadczenia, praca zbiorowa pod red I. Wojnar i W Piclasińskicj. Warszawa 1990. s 5-13.
16Zob M. M. Tytko. Bibliografia prac Stefana Szumana. w Myśl pedagogiczna przełomu wieków, pod red T 
Aleksandra. Kraków 2001. s. .367-401.
1 Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia, praca zbiorow a pod red I 
Wojnar i W Piclasińskicj. Warszawa 1990
18J. Gómicwicz. Przemiany  w sztuce i edukacji w AIY wieku Implikacje dla teorii edukacji kulturalnej, w: 
Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, pod red D Jankowskiego. Poznań 1996. s. 75-90.
I9K. Fercnz. Nie wykorzystane m ożliwości edukacji kulturalnej dzieci, w: Edukacja kulturalna i aktywność 
artystyczna, pod red D. Jankowskiego. Poznań 1996. s. 123-135.
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które dotychczas zajmowały się sztuką dla dziecka, sztuką skierowaną do młodego odbiorcy. 
Co ważne, znacznie większy nacisk położony został na tworzenie i realizowanie nowych 
programów pracy artystycznej bezpośrednio z dziećmi Programy te. nastawione dotychczas 
na twórczość dla najmłodszych, wzbogacone zostały o tworzenie "z dziećmi". Aktywność 
i wspólna kreacja uznane zostały za wartościowy i niezbędny element rozwoju osobowości 
najmłodszych.

Co równie ważne, konsekwentnie, coraz wcześniejsze etapy życia dziecka poddawane 
bywają dzisiaj oddziaływaniu sztuki.20 Obecnie w ramach wychowania przedszkolnego 
(dotychczas nieobowiązkowego w Polsce, w  tym tzw. "zerówka"),21 organizowane są różnego 
rodzaju zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, włączające w swój zakres właśnie edukację 
plastyczną, muzealną, muzyczną, teatralną, taneczną, itd . Edukacja taka podejmowana jest na 
przykład przez osiedlowe kluby twórczości malucha, akademie przedszkolaka, edukacja ta 
funkcjonuje także pod mianem zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków, artystycznego klubu 
malucha i jest przeznaczona dla dzieci cztero- i pięcioletnich w  ramach tych zajęć 
wprowadzane są elementy tańca, śpiewu, teatru, zajęcia plastyczne, itp

Podobne zadania, rozszerzone najczęściej o zdobywanie wiedzy z zakresu kultury 
własnego regionu, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, naukę na instrumencie muzycznym, 
itd., stawiają sobie przedszkola artystyczne, muzyczne, kładące szczególny nacisk na rozwój 
własnej ekspresji dziecka, wzbogacenie jego pierwszych doświadczeń ze sztuką i budzenie 
naturalnej ciekawości dziecka w  tym kierunku

Różne są jednak warunki i możliwości uczestniczenia dzieci w środowisku miejskim 
i wiejskim Ponadto, z uwagi na fakt, iz zajęcia takie są odpłatne, uczestniczą w nich nie 
wszystkie dzieci, w  środowisku wiejskim w tego typu zajęciach dzieci biorą udział 
sporadycznie.21

W arto przypomnieć, ze w  fazie życia szkolnego sztuka wprowadza w świat wartości 
wokół ustalonych i usankcjonowanych, jest też jednym  z zasadniczych nośników dziedzictwa 
kulturowego, głównie rodzimego, z którym ma zharmonizować sposób myślenia 
i odczuwania dzieci i młodzieży. 4 Podniesienie poziomu edukacji kulturalnej, budzenie 
szacunku wobec tradycji, wreszcie przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życ iu  
kulturalnym i kształtowanie otwartej postawy wobec świata to główne kierunki działań 
wychowawczych Rozbudzone wcześnie zainteresowania w  wieku przedszkolnym, na etapie 
nauczania wczesnoszkolnego mogą być rozwijane w dalszych okresach edukacji 
obowiązkowej (dalsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum; ścieżki 
międzyprzedmiotowe).25

Należy jednocześnie podkreślić, ze wychowanie estetyczne jest jedną  z dziedzin 
nauczania, które uległy znacznej ewolucji w trakcie przeprowadzanej obecnie w Polsce 
reformy szkolnictwa Na poziomie szkoły podstawowej - tematyka wartości estetycznych 
może być na przykład realizowana w ramach programu "Edukacja regionalna - dziedzictwo 
kulturowe w regionie", autorstwa Z Piwońskiej, M Jakubowskiej - Dziedzic, B Magoń, A,

:"Zob. W. SZlufik. Świat sztuki w oczach dziecka Inspiracyjna i kreacyjna rota sztuki tr edukacji 
wczesnoszkolnej, w: Dziecko i sztuka, pod red W Szlufika i A. Pękali. Częstochowa 2000. s 81-85
21 Jak wynika z ostatnich doniesień prasowych, klasę pierw szą rozpoczynać będą niebawem już sześciolatki Por. 
W cześniej do szkoły. Dziennik Polski, z dn 27.04.2002 r . s. 1 i 3.
"Przykładowy program autorski Marty Jalochy. Sztuka  ic przedszkolu. Kraków 2000.
23Szerzcj u Ordon, Warunki realizacji zajęć muzycznych w przedszkolach wiejskich i miejskich  ir ocenie 
nauczycieli, w : Dziecko i sztuka, pod red. W. Szlufika i A Pękali. Częstochowa 2000. s 81-85.
: ,P. Rozmysłowicz, Sztuka i wychowanie. W prowadzenie w problematykę. Siedlce 1998. s. 41.
:'M. Brylska. Spotkania dzieci ze sztuką. "Życic Szkoły", nr 2. 1997. s. 108; A Wielocha, w ja k i sposób  
pobudzam  uczniów do aktywności twórczej na lekcjach plastyki. "Życic Szkoły" nr 8. 1997. s. 479; J.
Karbów niczek. Kształtowanie postaw  dziecka edukacji wczesnoszkolnej wobec wartości estetycznych, w: 
Dziecko i Sztuka, op cit.. s. 21-26.
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Lobazy, który zaczyna się już w pierwszej klasie szkoły podstawowej 2<’ Ideą tej propozycji 
jest zapoznanie dzieci z własnym dziedzictwem kultury W edług zalozen autorek programu, 
na poziomie pierwszych klas zajęcia mają się odbywać w formie wycieczek, rozmów, 
słuchania legend, konkursów, rysowania, zabaw, odgrywania scenek, nauki tańców 
regionalnych w starszych klasach wprowadza się lekcje muzealne, uczniowie piszą artykuły 
do szkolnej gazetki, tworzą mapy, makiety, albumy, piszą opowiadania

Generalnie w wychowaniu estetycznym podstawą jest nauczanie interdyscyplinarne 
z zastosowaniem metod aktywizujących Program nie określa wymiaru zajęć, poszczególne 
zagadnienia wprowadza się więc w ramach różnych przedmiotów Uszczegółowioną wersją 
powyższej propozycji jest program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe 
w Malopolsce", opracowany dla potrzeb gimnazjum Obejmuje on wiedzę o dorobku 
kulturowym, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce ekologicznej Małopolski, ze 
szczególnym uwzględnieniem Krakowa i jego okolic. Jedną z koncepcji zajęć na temat sztuki 
zaplanowanych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej jest propozycja utworzenia przedmiotu 
blokowego Sztuka, w  którego skład miałyby wchodzić zagadnienia z zakresu plastyki 
i m u z y k i27

Ciekawa jest również propozycja programu nauczania plastyki w klasach IV-VI 
autorstwa B. Jakóbik. Duży nacisk położony został w  nim na aktywną działalność uczniów 
w ramach zajęć mają się odbywać wycieczki do galerii, muzeów i pracowni artystycznych 
Dzieci powinny mieć jak najwięcej możliwości obcowania z dziełami sztuki, pięknem natury, 
wytworami przemysłowymi, użytkowymi i rozrywkowymi Równie ważne w tej koncepcji 
jest łączenie wiedzy o sztuce z literaturą, teatrem, filmem, plastyką i muzyką

Wreszcie - kolejnym, ważnym obszarem, w  którym według programu zreformowanej 
szkoły, miałoby się odbywać wychowanie estetyczne są zajęcia z języka polskiego, historii 
i społeczeństwa oraz innych przedmiotów, w ramach których można wprowadzać naukę 
o kulturze i wychowaniu ku wartościom

Zaakcentowania wy maga i ednak fak t, że obecny pols k i syste m oświat v i szkolnictwa 
nie przewiduje w swoim programie obowiązkowej edukacji w zakresie sztuki w programach 
szkolnych (mimo możliwości nauczania w oparciu o autorskie programy, których skuteczność 
zweryfikuje dopiero czas) nie ma obowiązkowych zajęć z zakresu muzyki, tańca, teatru, 
dramatu, itd 2X Stąd wyjątkowo ważna jest rola centrów, ośrodków, domów kultury, 
młodzieżowych domów kultury oraz innych lokalnych instytucji kultury (np szkoła, 
biblioteka, galeria, itd.), na których spoczywa ciężar przygotowania młodych ludzi do odbioru 
dzieł artystycznych (m. in w zakresie plastyki, muzyki, teatru, itd )

W świetle naszkicowanych poglądów i złożoności problemów, niezwykle ważnym jest 
przygotowanie pedagoga, wychowawcy - jako pośrednika w uprzystępnianiu sztuki - i jako  
odbiorcy dzieł

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy, w przeważającej ilości szkół państwowych, 
ciężar wychowania przez sztukę przesunięty został prawie całkowicie na placówki 
wychowania pozaszkolnego Stąd warto głębiej rozważyć wysuniętą w nowym programie 
studiów pedagogicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim propozycję kształcenia pedagogów, 
o specjalności animacja kultury, resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
przygotowującą ich do tych zadań w formie warsztatów Przygotowanie tej grupy pedagogów 
do pełnienia roli wychowawców estetycznych (wg Stefana Szumana) znacząco mogłoby 
wesprzeć działania edukacyjne o profilu wychowania przez sztukę

26Zob też Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe tr zreform owanej szkole, praca zbiorow a pod redakcją 
Stefana Bednarka. Wrocław 1999.
2 M Tomaszew ska, K. Turów ska-Zakrzcwicz. Program nauczania przedm iotu blokowego: Sztuka - plastyka  
i muzyka  ir klasach 11 -l 7 szkoty podstaw ow ej. Gdańsk 1999.
28Kraków , M iejskie Instytucje Kultury, Przewodnik, red J. Szulborska-Łukaszewicz. Kraków 2000. s. 6.
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Celem warsztatów rozwijania umiejętności - sztuka jest pogłębienie studiów 
teoretycznych nad społecznym oraz wychowawczym znaczeniem sztuki i sztuk wizualnych, 
zwłaszcza w kulturze współczesnej, a także doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej 
w szkole i poza szkołą, działanie na rzecz podnoszenia udziału sztuki, w szczególności sztuk 
wizualnych w całokształcie procesów edukacyjnych, jak również rozwijanie osobistych 
zainteresowań sztuką Przyjmuje się tu założenie, ze twórcza aktywność w  dziedzinie sztuki 
stanowi podstaw ową potrzebę wspólną wszystkim ludziom, a "(...) sztuka jest jedną  
z najwybitniejszych form ekspresji i porozumienia. Winna więc być uznana za naturalny 
środek kształcenia u' różnych okresach rozwoju jednostki, inspirowania wartości i 
umiejętności niezbędnych dla pełnego intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 
istoty ludzkiej w ramach wspólnot".19 w  trakcie trwania warsztatów akcentuje się potrzebę 
przygotowania nauczycieli i pedagogów do realizacji nowych zadań edukacyjnych poprzez 
liczne prezentacje, dyskusje na temat różnorodnych możliwości wykorzystania sztuki 
w procesie dydaktycznym oraz projektowanie własnych działań edukacyjnych o profilu 
Sztuka Akcentuje się także sprawczą rolę sztuki w  kształtowaniu osobowości młodego 
człowieka

W ychowawca XXI wieku powinien oddziaływać swą osobowością na wychowanków, 
znając doskonale najwybitniejsze osiągnięcia Polski, Europy i świata z zakresu kultury 
i sztuki ”(...) pedagog powinien znać więcej niż dobrze dzieje kultury ludzkiej w aspekcie 
zmagających się w niej różnych wizji świata i człowieka, a także powinien umieć podjąć 
z. nimi krytyczny dialog patrząc na nie przede wszystkim pod  kątem ich zgodności 
Z rzeczywistością oraz konsekwencji, do jakich  prowadzą, kiedy zyskają rangę zasad 
ludzkiego działania kulturotwórczego " , 0

Kraków i jego zabytki, historia, kultura i sztuka, stwarzają szczególnie korzystne 
warunki do realizacji tego przedmiotu Niniejszy projekt stanowi jednocześnie próbę 
połączenia walorów środowiska kulturowego tego miasta z wyjątkowej klasy i rozmiaai 
zespołami zabytków, dzieł sztuki, zapleczem bibliotek i innych źródeł, znajdujących się na 
terenie tego miasta

Na początku warsztatów omawiane są sposoby prowadzenia i przygotowywania się do 
zajęć, zwracające uwagę na różne kategorie odbiorców sztuki (dzieci, młodzież, dorośli). 
Uczy się tu umiejętności gromadzenia literatury i samodzielnego opracowywania materiałów 
popularyzujących sztukę i ułatwiających kontakt ze sztuką), a także należytej ich prezentacji 
poprzez słowo mówione, filmy, plansze, rysunki własne, odbitki, czy poprzez wykorzystanie 
technicznej możliwości kreacji i reprodukcji najnowocześniejszych technik komputerowych, 
a także różnorodnych form odbioru (kino, video, telewizja, internet, DVD).

Punktem wyjścia warsztatów, jest przyjęcie rozumienia wychowania przez sztukę jako 
koncepcji wychowania integralnego (H Read, S Szuman, 1 Wojnar) oraz przyjęcie dwóch 
uzupełniających się wzajemnie znaczeń sztuki:
. "sztuką są oczywiście dzieła czy wytwory artystyczne;
. sztuką jest również swoiste działanie o charakterze ekspresyjnym i twórczym, działanie 
potwierdzające obecność żywych, ludzkich przeżyć i problemów, stosunek człowieka do 
świata i do innych ludzi, jak  to się dzieje w sztuce dziecka. Człowiek kształtuje się zarówno 
dzięki temu, że czyta, słucha czy ogląda, jak i dzięki temu, że maluje śpiewa czy interpretuje 
słowa i dźwięki w sposób oczywisty".31

Następnie, bardzo ważnym jest przekonanie o wielorakich funkcjach sztuki w ży c iu  
człowieka Zdaniem wielu autorów, estetyków i pedagogów dzieła sztuki nie tylko budzą

29Jcst to jedno z podstawowych założeń, przyjmowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania 
przez Sztukę (InSEA). Por. http://www.cacpoznan.sylaba.plAadcmccum.htm. s 5.
30H. Kiereś. Sztuka wobec natury. Radom 2001. s. 204.
311. Wojnar. Integracja wychowania estetycznego, tr teorii i praktyce, Warszawa 1975. s. 25.
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i aktualizują w odbiorcach przeżycia estetyczne, oddziaływując na nich artystyczną 
i estetyczną wartością, lecz stanowią zarazem swoisty, ale istotny czynnik moralnego, 
społecznego i światopoglądowego wychowania ludzi. Sztuka, jak żaden może inny środek 
wychowawczy, towarzyszy człowiekowi przez całe życie, stając się źródłem wciąż nowych 
doznań, wciąż odnawianej wiedzy o świecie i o sobie samym, jest potwierdzeniem własnej 
osobowości w aktach twórczych

W ostatnich latach, obok tradycyjnych funkcji wychowawczych sztuki (funkcje 
poznawcze, rozrywkowe, inspiaijące), podkreśla się szczególnie terapeutyczną i kreatywną 
rolę sztuki - w  arteterapii Akcentuje się rolę sztuki w procesie rewalidacji osób 
niepełnosprawnych, czy też odwoływanie się do koncepcji wychowania przez sztukę jako 
metody skutecznych i niezwykle efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym 
biblioterapię, dramę i inne. ’1 Dlatego też w trakcie warsztatów prezentuje się współcześnie 
stosowane formy współpracy z osobami resocjalizowanymi i wymagającymi szczególnych 
działań opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem sztuki. Uczestnicy warsztatów 
projektują również własne formy działania w oparciu o sztukę w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych czy resocjalizowanych Ćwiczenia te są tym ciekawsze dla studentów, 
gdyż odwołują się do bieżących warunków tego rodzaju pracy wychowawczej

Kolejnym, nie mniej ważnym założeniem warsztatów jest oparcie tych zajęć 
o bezpośredni kontakt z autentykiem Stąd znaczna część zajęć odbywana jest w muzeach, 
galeriach, miejscach zabytkowych, tworząc możliwość kontaktu z autentycznym obiektem, 
a nie kopią, jedną z wielu Jednocześnie prezentując filmy poświęcone sztuce akcentuje się 
dużą rolę tego środka przekazu, we wspomaganiu procesu wychowania przez sztukę Równie 
ważna jest własna inwencja i aktywność uczestnika warsztatów przejawiająca się 
w  indywidualnym wyborze form prezentacji wybranych tematów, podjętych w trakcie 
warsztatów (fotografia, rysunek, szkic, słowo pisane, etc.).14

W świetle powyższych stwierdzeń, akcentujących nie przecenioną rolę sztuki 
w wychowaniu, kluczowym wydaje się poszukanie i wskazanie takich obszarów sztuki, które 
przedstawione uczestnikom warsztatów mogłyby inspirować dalej do podejmowania 
wielorakich działań edukacyjnych i inicjowania własnych projektów z zakresu szeroko 
rozumianego wychowania przez sztukę.1'

Na wstępie, ważnym zagadnieniem tu omawianym, jest przybliżenie pojęcia sztuki na 
przestrzeni dziejów: w starożytności, wiekach średnich, Odrodzeniu Mówi się też
o wyodrębnieniu sztuk pięknych, o sztuce w ciągu wieku XIX i XX, aż po stan obecny.1'’ Przy 
tej okazji porusza się również zagadnienie antysztuki Przypomina się i porządkuje takie 
pojęcia jak: sztuki plastyczne, nazywane też pięknymi, obejmujące architekturę, rzeźbę, 
malarstwo, grafikę i rzemiosło artystyczne Wyodrębnia się też sztuki wizualne, mówi się

32Szerzej zobacz H Rcad. Wychowanie przez sztukę. Wrocław 1976; H Rcad. Sens sztuki. Warszawa 1982; I 
Wojnar. Teoria wychowania estetycznego - zarys problem atyki. Warszawa 1995.
33Zob. J. Skupieńska-Mówieńska. Wychowanie przez sztukę ja ko  metoda oddziaływań resocjalizacyjnych, w: 
Materiały i Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz 25-27 września 1996. pod redakcją J Balccrak. 
Łódź-Warszawa-Kalisz 1998. s. 480-484; rozdział VIII Terapeutyczne aspekty sztuki, w: Sztuka a świat dziecka, 
pod redakcją J. Kida. Rz.eszów 1996. s. 383-433; T Natanson. Wstęp do nauki o muzykoterapii. Warszawa 1979; 
J. Jasińska. M uzykoterapia profilaktyczna. Warszawa 1992 i inne.
34Przvkladow o jako główne obszary zainteresowań uczestnicy pierwszej gnipy warsztatów podali następujące 
tematy: fotografia, malarstwo, nowatorskie metody malarskie, rzeźba, rysunek, sztuka Wschodu, ikony. film. 
architektura, architektura drewniana, muzyka, taniec, sztuka secesji, zdjęcia krajobrazów , gotyk, romanizm. 
zwiedzanie zabytków, poznawanie galerii, muzeów i wystaw. zwiedzanie kościołów, sztuki audiowizualne 
("sztuka komputerowa" raczej grafika komputerowa, parki i ogrody, sztuka sakralna, architektura kościołów, 
sztuka użytkowa, powiązania między' sztukami, itd
35V Lowcnfcld. W L. Brittain. Twórczość a rozwój um ysłowy dziecka, rozdział: Znaczenie sztuki dla
wychowania. Warszawa 1977. s 5-16 i kolejne rozdziały tej książki 
v’Por. Encyklopedia M ultim edialna PW N 2000.
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0 sztuce sakralnej itd. Zajęcia te podejmują odpowiedź na pytanie co to jest sztuka?, 
przedstawiają ważniejsze teorie sztuki i ukazują relację sztuki i rzeczywistości (prawda, dobro 
moralne, piękno), próbują określić miejsce sztuki w kulturze.37

Po tym syntetycznym wprowadzeniu w zagadnienia sztuki przechodzi się do realizacji 
kolejnych bloków tematycznych Dobrym wprowadzeniem do widzenia zagadnień sztuki
1 kultury w  szerszym kontekście było krótkie omówienie najważniejszych obiektów 
dziedzictwa kulturowego w skali Polski, ze skupieniem uwagi na dziedzictwie kulturowym 
z terenu Krakowa i Małopolski, w  trakcie warsztatów przybliżono studentom najważniejsze

38zespoły zabytkowe Krakowa (zajęcia terenowe).
Następnie, na przykładzie Plant Krakowskich, wpisanych w r. 1978 wraz ze 

W zgórzem Wawelskim, Starym Miastem w obrębie Plant i miastem Kazimierzem ze 
Stradomiem i Podgórzem, na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, omówiono tematy sztuki ogrodowej, architektury rezydencjonalnej, kamienic 
powstałych w ciągu XIX w. Przypomniano zjawisko mecenatu kulturalnego, mówiono
0 szczególnej roli, jaką odegrał w ciągu XIX stulecia Kraków, akcentując akcję wznoszenia 
pomników, rzeźb upamiętniających ważne dla Polski wydarzenia historyczne i literackie, 
przypomniano podstawy programu ideowego fasad XIX-wiecznych kamienic, którym często, 
z racji okresu zaborów wyznaczano szczególną dydaktyczną rolę do spełnienia wobec narodu, 
historii i kultury polskiej, itd, w ramach własnych projektów uczestnicy warsztatów 
przygotowali autorskie adaptacje pedagogiczne wybranego ogrodu dzisiejszych Plant (osiem 
ogrodów), uprzednio zapoznawszy się z niezwykłą historią Plant krakowskich i poznawszy - 
zwiedzając każdy ich ogród, w  ten sposób nastąpiło jednocześnie zapoznanie studentów 
z podstawowymi problemami sztuki ogrodowej, jako części integralnej historii sztuki, 
poznanie jej specyfiki oraz otworzyła się możliwość projektowania działań edukacyjnych
1 wychowawczych w parkach. Przy tej okazji objaśniono również podstawowe terminy 
z zakresu rewaloryzacji W prowadzono również pojęcie krajobrazu kulturowego - gotyckiego, 
renesansowego, barokowego, itd., którym przesycone są widoki Plant

Uczestnicy warsztatów, w  czasie zajęć terenowych, poszerzyli również swoją wiedzę 
na temat architektury XIX w., jej głównych form (pałac, rezydencja, dworek, kamienica, itd ), 
poznali najważniejsze etapy kształtowania się śródmieścia Krakowa, w  jego aspekcie 
kulturowym, architektonicznym i społecznym. Przy tej okazji przywoływane były liczne 
instytucje kultury znajdujące się w  najbliższym sąsiedztwie Plant wówczas funkcjonujące 
(kina, teatry, ogródki kawiarniane, sale balowe i inne), w czasie oprowadzania po ogrodach 
uczestnicy warsztatów mieli okazję skonfrontowania swoich umiejętności w roli przewodnika 
po sztuce (przegląd form i stylów od średniowiecza aż po czasy nam współczesne) oraz 
umiejętności popularyzacji sztuki. Przy tej okazji poruszono również zagadnienia turystyki 
edukacyjnej i samokształcenia przez sztukę, tak ważne i obecnie powszechnie doceniane 
wśród pedagogów w nurcie wychowania przez sztukę

W ramach warsztatów projektowano również trasę wycieczki, po najbliższym 
otoczeniu,Instytutu Pedagogiki UJ przy ul Batorego 12. Poznano więc otoczenie Collegium 
Sanockiego, w obrębie ul Stefana Batorego, Łobzowskiej, Garbarskiej i ul Karmelickiej, 
wskazując zachowane przykłady architektury rezydencjonalnej (pałacyk Tadeusza 
Stryjeńskiego, ul Batorego 12; pałac hr. Filipa Pokutyńskiego przy ul Karmelickiej 29, czy 
kamienice przy ul. Karmelickiej 27, gdzie znajdują się piękne witraże o roślinnych motywach 
secesyjnych). Zwiedzono także dom narożny przy ul Karmelickiej 35 i ul Batorego - 
Kamienicę Pod Pająkiem (1889), dom własny wybitnego krakowskiego architekta Teodora 
Talowskiego.

3 Zob H Kicrcś. Spór o sztuką. Lublin 1996.
38A Gaczol. Kraków - obowiązek wobec dziedzictwa, w: Spotkania z  zabytkam i, nr 8. Warszawa 2000. s. 6-10.
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W trakcie warsztatów poznano również najbliżej położone obiekty sztuki sakralnej. 
Temat sztuki sakralnej, jej środków wyrazu, jakimi się posługuje oraz wciąż niezauważaną 
rolę w wychowaniu, resocjalizacji szczególnie interesował uczestników warsztatów. Były to 
kolejno: Kościół XX. Zm artwychwstańców przy ul Łobzowskiej (neoromański) jako 
przykład kościoła powstałego w ciągu XIX wieku i barokowy Kościół Karmelitów 
Trzewiczkowych na Piasku (zadaniem było przygotowanie własnego projektu wycieczki 
przeznaczonego dla danego odbiorcy w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym itd.). 
Poznano również najważniejsze zabytki kościoła franciszkanów.

Architektura, jako dziedzina wiodąca sztuki, omówiona została głównie na 
przykładzie kilkunastu obiektów sztuki świeckiej i sakralnej (głównie obrzeża Plant) 
Zwiedzono także Pałac Sztuki, jako przykład pierwszego budynku secesyjnego w Krakowie 
i przykład idei syntezy sztuk. Zajęcia takie miały charakter zajęć terenowych, połączonych 
z oglądaniem pobliskich zabytków z różnych dziedzin sztuki (rzeźba, architektura, malarstwo 
itd ) .  Interesującym elementem tych zajęć była możliwość opracowania wycieczki 
turystyczno-krajoznawczej po Krakowie lub po własnym regionie, akcentująca walory 
edukacyjno-wychowawcze poznawanych miejsc.39 Przy tej okazji zapoznano uczestników 
warsztatów z podstawową literaturą z zakresu kultury i sztuki, historii Krakowa 
(Encyklopedia Krakowa i Kromka Krakowa, Słownik turystyczno-krajoznawczy Polski, 
dostępne przewodniki po Krakowie i okolicy (cykl Kultura i natura w krajobrazie .Jury)).

Następnym, ważnym elementem zajęć była prezentacja obrazu, przygotowana przez 
uczestników warsztatów w oparciu o prace monograficzne poświęcone poszczególnym 
artystom Przedstawiono także opracowanie J Buszyńskiego i A Osęki, 100 najsłynniejszych 
obrazów. Warszawa 1990 oraz wybrane albumy monograficzne Prezentacja obrazu 
w muzeum zilustrowana została projekcją wybranych filmów z cyklu Podróże Siostry Wendy 
Beckett 40 Zajęciom tym towarzyszyło omówienie jednego w wybranych przez siebie obrazów 
wraz z opisem i własną interpretacją Przy okazji opisu obrazu skupiono się na roli barwy 
i znaczeniu języka form oraz barw w procesie porozumiewania się. Przypomniano symbolikę 
kolorów: czerwieni, zieleni, błękitu, żółci, oddziaływanie barw na ludzką psychikę 
(chiroterapia) Podkreślono ponownie rolę kontaktu z autentykiem oraz przypomniano 
najwybitniejsze zbiory malarstwa krakowskich muzeów (Państwowe Zbiory Sztuki na 
Wawelu, zbiory M uzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa oraz inne zbiory w kościołach i klasztorach Krakowa, zbiory w galeriach a także 
kolekcje prywatne).

W czasie warsztatów wyświetlono również przeźrocza ilustrując okres baroku 
w sztuce na przykładzie zabytków sztuki sakralnej Krakowa, a także zaprezentowano 
najważniejsze zabytki pobliskiego kościoła ojców franciszkanów witraże Stanisława 
Wyspiańskiego, przedstawiające Boga Stwórcę, Sw Franciszka z Asyżu, bł. Salomeę, galerię 
portretów biskupów krakowskich, obrazy Józefa Mehoffera przedstawiające stacje Drogi 
Krzyżowej, namalowane w ia tach  1933-46). Odbyły się także liczne pokazy barwnych 
ilustracji z albumów i prezentacja fotografii dawnych oraz współczesnych

Z kolei blok tematyczny: Moje własne hobby, mój region - sztuka i kultura fmuzyka, 
teatr, fotografia, itd ) dotyczył przygotowania materiałów własnych Zbieranie literatury na 
ten temat oraz przygotowanie krótkiej prezentacji swojego hobby, związanego ze sztuką - 
odbywało się przez cały czas trwania warsztatów Owocem tych poszukiwań była prezentacja 
własnego regionu, połączona z projekcją filmów z serii Katalog Zabytków Sztuki w Polsce 
Na warsztatach wielokrotnie prezentowano także Katalog Zabytków Miasta Krakowa,

'Dobrowolska A . Tomaszkiewicz F.. Przewodnik po Krakowie, oprać, specjalnie dla wychowawców, 
organizatorów wycieczek m łodzieży oraz ludowych. Kraków ok 1929.
"'Siostra Wcndy Bcckctl przy współpracy Patncii Wright, Historia malarstwa. Wędrówki po  historii sztuki 
Zachodu, (tłum. H. Andrzejewska, I. Zych). Warszawa 1996.
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omawiano gromadzenie informacji i materiałów reklamowych na temat sztuki i kultury 
własnego regionu czy miasta. Przedstawiono również wydawnictwa popularnonaukowe m. in 
Bartłomieja Kaczorowskiego, Dzieje Polski, o sztuce w Polsce, W arszawa 1991 oraz 
czasopisma ''Spotkania z zabytkami''. Zajęciom towarzyszyła lektura innych ciekawych 
czasopism na temat sztuki. Wskazano, jak z nich korzystać oraz jakie zbiory biblioteczne, 
encyklopedie i pakiety multimedialne można wykorzystać w warsztatach rozwijania 
umiejętności - sztuka, akcentując rolę samokształcenia w edukacji i wychowaniu. Dokonano 
także przeglądu bieżących publikacji z zakresu sztuki, przydatnych dla pedagoga.41

W trakcie zajęć, obliczonych na piętnaście dwugodzinnych spotkań prezentowana była 
szczegółowa literatura przedmiotu z zakresu wybranych zagadnień sztuki oraz sposobów 
popularyzacji sztuki w odniesieniu do różnych grup wiekowych uczestników zajęć, jak 
i poszczególnych dziedzin sztuki. Projektowano formy pracy w powiązaniu ze sztuką, 
szukając odpowiedzi na pytanie: jaką  rolę może spełnić sztuka sakralna w resocjalizacji, czy 
w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, czy jaka jest rola sztuki i jej różnych dziedzin 
w pracy animatora kultury w XXI wieku?

Zajęciom towarzyszyła lektura bieżących artykułów, dokumentujących wydarzenia 
z zakresu praktyki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, których nadrzędnym celem 
było odnajdywanie nowych relacji: sztuka i wychowanie. W śród przytoczonych wielu 
przykładów warto wymienić choć kilka z nich Na przykład: opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi i organizowanie dla nich konkursów rysunkowych, gier i zabaw, 
koncertów oraz innych form aktywizujących. W ykorzystując różne źródła omówiono 
ważniejsze inicjatywy z terenu Krakowa, jak i program "Spróbujmy razem", emitowany 
w sobotę w  godzinach rannych przez program drugi TVP

W toku zajęć, na etapie i roku studiów licencjackich wprowadzenie form 
warsztatowych, angażujących studentów, pozwoliło zintensyfikować działania w kierunku 
rozwijania zainteresowań sztuką. Wiele osób wybrało różne techniki ekspresji rysunek, 
fotografię, szkic, linoryt, opis, itd w trakcie warsztatów, obok wykonywanych projektów 
działań edukacyjnych z wykorzystaniem sztuki, studenci zapoznali się z podstawową 
literaturą z zakresu możliwości wychowawczych sztuki i jej wielorakich funkcji. Równolegle 
zdobywał i systematyzował wiedzę na temat sztuki i możliwości jej odbioru 4i

Docenienie roli sztuki w wychowaniu stawia ją  w  uprzywilejowanym miejscu - 
w  centrum zainteresowań uczestników warsztatów, stąd w trakcie zajęć były również 
włączane informacje na temat wystaw bieżących, odbywających się w  Krakowie 
i ważniejszych wystaw mających miejsce w Polsce, w programie warsztatów przewidziane 
zajęcia terenowe odbywały się: w muzeach, kościołach, parkach, ciekawych architektonicznie 
obiektach i innych - stanowiąc podstawę kontaktu ze sztuką.

Reasumując, zajęcia terenowe, zajęcia warsztatowe, opracowania pisemne o różnym 
charakterze i formie, prace przeznaczone dla poszczególnych grup wiekowych przyniosły 
wiele interesujących prac. w  przyszłości zajęcia te obejmą omówienie takich tematów, jak: 
rola sztuki sakralnej w edukacji, projektowanie zajęć edukacyjnych w środowisku parku, rola 
internetu w  wychowaniu przez sztukę, przygotowanie do odbioru sztuki współczesnej i inne.

"Sztuka, wyrażając to, co dzieje się między człowiekiem a światem oraz 
w wewnętrznym świecie człowieka, stanowi niezastąpione źródło doświadczeń, pozwalających

4IK. Zwolińska. A Sala historia sztuki, Warszawa 1995: Słow nik term inologiczny sztuk pięknych. Wydanie Nowe. 
Warszawa 1996: Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów, autorstwa J. Samka. Kraków-Przemyśl 1999 i innych
42Sztuka dla najmłodszych. Teoria. Recepcja. Oddziaływanie, praca zbiorowa pod redakcją M. Tyszkowej. 
Warszaw a-Poznań 1977; Sztuka dla dzieci szkolnych, Teoria-Recepcja-Oddzialywanie. praca zbiorowa pod 
redakcją M Tyszkow ej, Warszaw a-Poznań 1979; Sztuka i dorastanie dziecka, praca zbiorow a pod redakcją M. 
Tyszkowej. Warszawa -Poznań 1981. s. 22-91; Sztuka a świat dziecka, red. J. Kida. Rzeszów 1996: P. 
Rozmyslow icz, Sztuka i wychowanie. Uprowadzenie w problem atykę, Siedlce 1998; Sztuka. Nauczyciel. Uczeń, 
pod redakcją J. Plisieckicgo. Lublin 1997 i inne prace poświęcone relacji sztuka - wychowanie.
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zdobyć umiejętność artykułowania ludzkich problemów egzystencjalnych i ujmowania ich 
M’ kategoriach wspólnych dla danego kręgu kulturowego. Doświadczenia tr kontaktach ze 
sztuką bywają także źródłem wzorców zachowania, modeli osobowych akceptowanych we 
własnym rozwoju, a także ideałów życiowych młodzieży. Na ogól jednak sztuka oddziałuje 
w sposób mniej specyficzny - poprzez wzmacnianie sil wewnętrznych jednostki. Dzięki temu 
może także spełniać ważną funkcję kompensacyjną i katarktyczno-terapeutyczną. ir ten 
sposób może odgrywać istotną rolę zarówno w procesie dorastania młodzieży w jego aspekcie 
społeczno-kulturowym, jak i w dorastaniu człowieka do różnych nowych zadań w toku całego 
ludzkiego życia"4*

Podjęte zagadnienie wymaga jeszcze pogłębionej literatury przedmiotu, przemyśleń i 
uzupełnień Stanowi ono jednocześnie wyzwanie dla wielu pedagogów, chcących znaleźć 
odpowiedź na pytanie: Jaki jest sens sztuki w wychowaniu i edukacji u progu XXI wieku9 
w tym teź kontekście warto zadać pytanie: Jaki charakter będzie mieć relacja sztuka 
i wychowanie w  nadchodzącym stuleciu9 Optując za mądrą obecnością sztuki w edukacji, 
warto dziś przypomnieć słowa Lukiana z Samosat (ok 120-po 180): "Kto posiadając kulturę, 
patrzy na rzeczy piękne, nie poprzestanie na tym, by samym wzrokiem przeżywać 
przyjemności, nie będzie milczącym widzem piękna, lecz w miarę możliwości będzie się 
starać, by trwając w kontemplacji wzrok zastąpić myślą. 1,44
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Summary 
Workshops of developing skills - art

The present situation in Poland o f  the education through art is under consideration. 
The author deals with the education through art for social workers and culture and education 
students, which at the beginning o f  the 21 st century can be again the so-called "aesthetical 
teachers" who would enable the children, the youth and the adults to be in contact with art. 
The specific situation o f  some programmes concerning art education is presented which now 
has to be supported by many subjects, among which teachers should play an active role. In the 
coming century the growing role o f  the art can be seen as the way o f  communication between 
nations and cultures
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