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Аннотация

В статье рассматривается вопрос о формировании глобальной
системы открытого образования и такого перспективного направ-
ления системы непрерывного образования как online-образование.
Изучены вопросы необходимости внедрения и описаны преиму-
щества online-образования, освещены наиболее успешные
MOOC-инициативы, представлен опыт внедрения дистанцион-
ного образования в Донецком национальном университете имени
Васыля Стуса (Украина).

Ключевые слова: непрерывное образование, обучение в
течение всей жизни, online-образование, массовые открытые
online-курсы, система управления обучением, глобальное об-
разование.

1. Вступ

Глобальна інформатизація суспільства формує нову освіту,
яка, спираючись на сучасні комп’ютерні технології, впровад-
жує безліч новацій у навчання. Проте відповідність змісту
освіти вимогам сучасного інформаційного суспільства, що
динамічно розвивається, покликана забезпечити саме безпе-
рервна освіта. Її розуміють не як механічний рух особистості
від дошкільної до загальної середньої, вищої та післявишівсь-
кої освіти (аспірантура, докторантура) чи підвищення квалі-
фікації, а як циклічний процес розвитку й удосконалення
особистості на кожному з указаних етапів. 
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Концепція безперервної освіти, ідея необхідності «на-
вчання протягом життя» (lifelong learning) сьогодні прийнята
в усьому світі.Термін «безперервна освіта» виник в у 60-их
роках минулого століття і став використовуватися на міжна-
родних семінарах таких міжурядових організацій, як
ЮНЕСКО і Рада Європи1. Разом з цим терміном широко за-
стосовуються й інші: «освіта протягом усього життя», «про-
довжена освіта», «перманентна освіта», «самокероване
навчання». Вона розуміється як поетапний і довічний процес,
що забезпечує постійне поповнення і розширення знань у
людей різного віку. Безперервна освіта розглядає процес на-
вчання як постійний континуум. Його основою служать ті ба-
зові навички, які людина отримує в молодості, але в
інформаційному суспільстві ці навички повинні бути пере-
глянуті і розширені. До них треба додати вміння вчитися і ба-
жання продовжувати своє навчання самостійно»2.

Ураховуємо також, що у ХХІ столітті змінився не лише
зміст освіти, а й її формат, про що свідчить перехід освітніх
процесів у online-форму.

Найбільш ґрунтовні дослідження сутності та основних
аспектів формування системи безперервної освіти наведені у
роботах відомих учених: Г. Беккера, Д. Белла, П. Друкера, 
П. Ленгранда, Е. Тоффлера, Е. Форе, М. Вачевського, Р. Гуре-
вича, Н. Дем’яненко, Т. Десятова, М. Згуровського, В. Кре-
меня, В. Лозовецької, І. Лікарчука, Н. Ничкало, С. Сисоєвої,
Г. Філіпчука та ін. У працях цих дослідників підкреслюється,
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1 A Memorandum on Lifelong Learning // Commission of the European communities [Elec-
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2 N. Losyeva, D.Termenżi, W.Puzyrov, Organizacja kształcenia na odległość na Uniwer-
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що саме навчання протягом життя дозволяє залишатися ус-
пішним в професії, адже людині, щоб бути конкурентоспро-
можною особистістю, необхідно опановувати не одну єдину
професію, а декілька суміжних. Один з найвідоміших теоре-
тиків безперервної освіти Пауль Ленгранд3 представив на фо-
румі ЮНЕСКО концепцію безперервної освіти як систему
освіти, донавчання і професійного вдосконалення, пов’язаних
із розширенням, оновленням та актуалізацією професійної
кваліфікації, створенням умов повного розвитку здібностей
людини впродовж життя.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) змінює усі сфери життя сучасного суспільства, у
тому числі й систему освіти. Зростає доступність освітніх ре-
сурсів, розширюються можливості для навчання людей різ-
ного віку, зʼявляються нові педагогічні інструменти,
формується цифро ве освітнє середовище – нова віртуальна
реальність, де взаємо діють всі елементи системи освіти і за-
роджується цифровапеда-
гогіка, яка дозволяє будувати персональні освітні траєкторії в
online-середовищі. Багато сучасних науковців, В Биков, Е. Ка-
дирова, К. Лісецький, М. Мохова, С. Раков, Н. Рашевська, М.
Driscoll, C. Dziuban, K. Kierzkowski, T.K. Ten Neo, P.D. Madej,
J. Meister, U.-D. Reips, P. Valiathan, досліджують особливості
навчання в online середовищі. У неминучості цієї тенденції
переконаний Майкл Хорн, співзасновник американського Ін-
ституту Клейтона Крістенсена Інновацій в освіті і співавтор
нової книги «Змішане навчання: Використання підривних ін-
новацій для покращення шкіл»4.
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3 Lengrand P. Courting the Positive Virtues: a Case for Feminist Science, European Journal
of Science Education, 1986. – Vol. 8, No. 2, Р. 121 – 134.

4 Michael B. Horn, Heather Staker, Clayton M. Christensen Blended: Using Disruptive
Innovation to Improve Schools, 2014, Jossey-Bass,336 p.
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2. Роль безперервної освіти на сучасному етапі розвитку
інформаційного суспільства

Науковці підкреслюють, що життя людини та світ техно-
логій постійно вдосконалюється і через це безперервна освіта
є нагальною потребою життя, якіснішим стає її навчальний
контент, форми і методи навчання, й тому числі online-на-
вчання.«Безперервна освіта передбачає визнання того факту,
що знання можуть існувати в неорганізованому, в «негото-
вому вигляді», що готові знання застарівають і що всяке
знання носить умовний характер, нарешті, що освіта – це не
стільки засвоєння готових знань, скільки навчання способам
пошуку інформації та її обробки з метою здобуття нових
знань та нової інформації»5, й також отримання інформації за
допомогою сучасних інформаційних технологій.

Глобальним явищем останніх років стала дистанційна
освіта, головною перевагою якої є екстериторіальність. Дис-
танційна освіта, що використовує сучасні інформаційно-ко-
мунікаційні технології, сьогодні є вкрай популярною формою
завдяки також своїй гнучкості та зручності. Ця форма на-
вчання дозволяє усунути багато бар’єрів, що утримували біз-
несменів та інших фахівців від продовження освіти, й у
першу чергу позбавляє їх необхідності відвідувати заняття за
певним розкладом.

Активна особистість розуміє домінантну ознаку сього-
дення, що вимагає від людини увесь час рухатись уперед, аби
не залишитися у професії позаду інших і «підготовка компе-
тентних осіб, які здатні застосувати свої знання в умовах, шо
постійно змінюються, займатися самонавчанням протягом
усього життя, є завданням номер один у сучасному світі
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5 N. Losyeva, D. Termenżi, W. Puzyrov, Organizacja kształcenia na odległość na Uniwer-
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жорсткої ринкової конкуренції»6.Тому безперервна освіта ро-
зуміється сьогодні як парадигма розвитку людини та як сино-
нім її розвитку. І однією з найактуальніших форм сучасної
безперервної освітиє online-освіта. 

3. Online-освіта як виклик сьогодення

За даними звіту Impact of Distance Educationon Adult Learn-
ing (Вплив дистанційної освіти на навчання дорослих), лише
20 % вищих навчальних закладів Європи, які брали участь в
опитуванні, не пропонують у будь-якому форматі дистанційні
курси; 9 % пропонують отримання виключно онлайн-освіти.
Половина ВНЗ пропонує онлайн-курси як доповнення до ос-
новного навчального процесу, ще 20 % будують навчання на
основі змішаної моделі7.

З кожним роком online освіта приваблює усе більше і
більше людей, оскільки є дуже демократичною: потрібен лише
комп’ютер чи смартфон та наявність підключення до мережі
Internet. Відсутність чіткого графіку занять дозволяє навчатися
тим, хто працює, молодим батькам, особам з обмеженими
можливостями, студентам, які вже навчаються у вищому на-
вчальному закладі на стаціонарі, тобто усім бажаючим.

Можливість розподілу навчального навантаження згідно
своїх побажань також дозволяє побудувати власну індивіду-
альну траєкторію навчання, обрати свій темп навчання та
його час. 
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6 Н. Яковлева Современный образовательный контент системы непрерывного обра-

зования, Теория и практика общественного развития, Вып.№10/2015:http://cyberle-
ninka.ru/article/n/sovremennyy-obrazovatelnyy-kontent-sistemy-nepreryvnogo-obrazov
aniya#ixzz4VgIBntzr

7 Distance education in European higher education. Report 1 (of 3), 2014 // The IDEAL
Project [Electronic resource] – Mode of access: https://idealprojectblog.files.word-
press.com/2013/11/ideal_report_final.pdf
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Зазначимо, що сучасна система освіти має будуватися
таким чином, щоб дозволити кожному взяти на себе макси-
мальну відповідальність на своє навчання, кінцевий результат
освіти (набуті компетентності). Саме за умови безперервної
освіти, обираючи самостійно і за власним бажанням вивчення
необхідного курсу, людина бере на себе відповідальність за
відповідність власної освіти сучасним вимогам. Відповідаль-
ність слухача курсів, його організованість та сильна мотива-
ція є необхідними складовими чинниками дистанційного
навчання, різноманітних online-курсів. Значним аспектом є
також той факт, що успішне навчання додає людині впевне-
ності у власних професійних компетентностях, а отже,пози-
тивно впливає на її особистісний розвиток і максимально
сприяє самореалізації. 

Завдяки мережі Internet сьогодні людина може засвоїти
сотні різноманітних безкоштовних чи платних програм відо-
мих університетів світу. На період листопада 2016р. нам вда-
лося знайти більше 120б езкоштовних курсів з різних
предметів. Наприклад: 

– «Сучасна американська поезія» та «Английська для жур-
налістів»(10 тижнів, Пенсильванський університет);

– «Римська архітектура» (12 тижнів, Єльський універси-
тет);

– «Вступ до ораторського мистецтва» (8 тижнів, Вашинг-
тонський університет);

– «Логіка: мова та інформація» (8 тижнів, Мельбурнський
університет);

– «Основи теорії музики» (5 тижнів, Едінбургський уні-
верситет);

– «Вступ до маркетингу» (4 тижні, Пенсильванський уні-
верситет);

– «Вступ у фінанси» (15 тижнів, Мічіганський універси-
тет);
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– «Вища хімія» (16 тижнів);
– «Бактеріальні та хронічні інфекції» (6 тижнів, Копенга-

генський університет);
– «Квантова фізика» (12 тижнів, Мерілендський універси-

тет);
– «Архітектура web-додатків» (7 тижнів, університет Нью-

Мексико);
– «Кріптографія» (6 тижнів, Стенфордський університет)
– «Графічний дизайн» (Каліфорнійський інститут).
В освітньому просторі сьогодні широко використовується

поняття «Масовий відкритий online-курс» (Massive open on-

line courses, MOOC) –«навчальний курс, що передбачає ма-
сову інтерактивну участь із застосуванням комп’ютернихін-
формаційних технологій і відкритим доступом в мережу Ін-
тернет та є однією з форм дистанційного навчання»8. MOOC
є порівняно недавнім навчальним online феноменом, що роз-
винувся з перших ранніх спроб п'ять років тому, в даний час
вони генерують значну увагу засобів масової інформації та-
значний інтерес вищих навчальних закладів та венчурних ін-
весторів, які бачать у формі навчання можливість для
заробітку. Вони можуть розглядатися як розширення існую-
чих online-методів навчання, у плані відкритого доступу до
курсів і масштабності нарощування їх кількості, вони також-
пропонують можливість подумати заново про нові бізнес-мо-
делі, які включають в себе елементи відкритої освіти. Це
включає в себе можливість розмежувати викладання від оці-
нювання та акредитації для диференційованого ціноутво-
рення і реалізації маркетингової діяльності. За останні роки
спостерігається значна зміна в соціальній адаптації Інтернет-
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технологій з обширним розповсюдженням і використанням в
економічно більш розвинених країнах9.

Зазначимо, що щось подібне у вигляді відео-лекцій вик-
ладачі різних навчальних закладів використовували в процесі
навчання ще в кінці 90 х років минулого століття, але лише
масові відкриті online-курси дозволили інтерактивне спілку-
вання студентів і викладачів і, навіть проведення іспитів у ре-
жимі online.

У наш час лідерські позиції утримують безкоштовні про-
екти Khan Aсademy, EDX та,умовно кажучи прибуткові, Udac-
ity і Coursera (найчисельніший проект, що об’єднує більше 12
мільйонів студентів зусього світу). При чому кардинальні
зміни в проектах відбулися у 2012 – 2014 рр., коли з’явилися
нові проекти та було презентовано багато навчальних курсів
різного спрямування і переважно безкоштовних. Проте вищез
гадані проекти також запропонували значну кількість безкош-
товних курсів інадалі залишаються найбільш значущими, ві-
домими і популярними.

Сьогодні проект з online-навчання Coursera.org містить
вже більше 100 безкоштовних курсів, підготовлених викла-
дачами університетів Прінстона, Стенфорда та інших визна-
них університетів. Не менш значущим є проект Udacity.com,
що має менше навчальних курсів за кількістю, ніж вищевка-
заний Coursera, проте вони дуже високої якостіі є популяр-
ними завдяки вдало реалізованій інтерактивності, нагадуючи
в чомусь заняття з репетитором. 

Підкреслимо також, що позитивним аспектом проекта
edx.org окрім наявності безкоштовних навчальних курсів, є
технологічна платформа з відкритим кодом (розроблена в Ма-
сачусетському технологічному інституті), який можна вико-
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ристовувати за бажанням усім університетам та й ще їм на-
дано можливість удосконалювати проект.

Зазначимо також, що проекти Coursera і edX пропонують
усім бажаючим освіту університетськогорівня, Udacity пре-
зентує різнопланові курси, намагаючись змінити саму освіту
в мережі Інтернет.edX (https://www.edX.org/) є некомерцій-
ною платформою MOOCs заснованоюМассачусетським тех-
нологічним інститутом і Гарвардським університетом з $ 60
млн ресурсів,отриманих від цих двох установ для підтримки
проекту. Проходження курсів МІТх та Harvardx не дає мож-
ливості отримати університетський диплом (за них не нара-
ховуються кредити), але online учні, які демонструють високі
результати у цих дисциплінах, можуть за невелику плату от-
римати сертифікат про проходження курсу.

Coursera (https://www.coursera.org/) є комерційною компа-
нією, яка почалася з 22мільйонів доларів інвестицій від вен-
чурних капіталістів. Є чотири партнерських університети, 
а саме: Стенфордський університет, Прінстонський універси-
тет, а також штату Мічиган і Пенсільванія. Coursera в даний
час налічує більше 200 курсів з 18 дисциплін, у тому числі з
інформатики, математики, бізнесу, гуманітарних, соціальних
наук, медицини, техніки та освіти. Деякі університети-парт-
нери зараховують кредити за свої курси на Coursera для тих,
хто готовий заплатити за курс, отримувати додаткові завдання,
працювати з викладачем і отримати підсумкову оцінку.

UDACITY (https://www.udacity.com/) є ще одним орієнто-
ваним на прибуток стартапом заснованим Себастьяном Тру-
ном, Девідом Ставенсом Сокальським з $ 21,1 млн інвестицій
відвенчурних капіталістів. Udacity в даний час пропонує 18
online-курсів з інформатики, математики, загальних наук, про-
грамування та підприємництва. Коли студенти закінчують
курс, вони отримують сертифікат про закінчення із зазначен-
ням їх рівня досягнень, підписаний викладачем, без будь-яких
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фінансових витрат. Деякі університети почали пропонувати
трансферний кредит для Udacity студентів, які потім здаду
здадуть фінальні іспити в центрі Пірсона.

Udemy (https://www.udemy.com/), заснована в 2010 році,
із загальною сумою інвестицій $16 млн від InsightVenturePart-
ners, Lightbank, MHS Capital, 500 стартапів і інші інвестори-
забезпечують навчальну платформу, яка дозволяє кожному
вести викладання і брати участь в online відео класах. Udemy
у даний час пропонує більше 5000 курсів, 1500 з яких вима-
гають оплати, при середній ціні для занять, що варіюється
між $ 20 і $ 200.

P2Pu (https://p2pu.org/en/) був запущений в 2009 році з фі-
нансуванням від фонду Hewlett Foundation and the Shuttle-
worth Foundation. P2PU пропонує деякі з особливостей
MOOCs, але орієнтований на спільноту для забезпечення
можливостями для тих, хто готовий вчити і вчитися online.
Існує більше 50 доступних курсів, і процес поліпшення якості
курсів залежить від огляду, зворотного зв'язку та перегляду
спільноти. Плата за навчання не стягується і кредити не на-
даються, але школа P2PU по Webcraft прийняла систему за-
охочень з використанням значків, щоб інтегрувати елементи
гейміфікації в процес навчання.

KhanAcademy (https://www.khanacademy.org/), інша відома
безкоштовна online платформа навчання, є освітньою непри-
бутковою організацією зі значною підтримкою ФондуБілла і
Мелінди Гейтс і Google. KhanAcademy, започаткована Салма-
ном Ханом в 2008 році,пропонує більше 3600 відеолекцій з
навчальних предметів з використанням автоматизованих
вправ і безперервного оцінювання.

У той час як edX пропонує тільки курси Гарвардського
університету та Массачусетського технологічного інституту,
Coursera спеціалізується на наданні платформи, яку будь-який
університет може використовувати, а Udacity пропонує тільки
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свої навчальні програми з спеціалізованих областей. Інші іні-
ціативи відкритої освіти, такі як Udemy, P2PU 
і Хан академії теж працюють деякий час і надають можливо-
сті для тих, хто хоче вчитися з експертами, колегами та ін-
шими зовнішніми традиційними університетами. Таблиця 1
показує основні відмінності між описаними вище ініціати-
вами у плані матеріальної мотивації, доступу, оплати за на-
вчання та кредитів.

Таблиця 1

Ініцативи Прибуткові З безкоштовним Плата Надання

доступом за сертифікат закладом 

кредиту

Coursera + + + 

eDX – + + –

Udacity + + + 

Udemy +  + 

P2PU – + – –

Ключ:

– не є характеристикою

+ характеристика присутня

 характеристика частково присутня

Таким чином, масові відкриті online-курси створюють
новий безмежний освітній дистанційний простір для тих, хто
прагне вчитися.

Орієнтуючись на навчальні курси кращих світових універ-
ситетів і маючи сучасні технологічні можливості, багато на-
вчальних закладів розробляють і впроваджують у навчальний
процес власні навчальні курси.Масштабні ініціативи універ-
ситетів та їх технічне забезпечення дозволяє студентам за-
своїти матеріал без участі викладача.
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У цьому контексті цікавим і дещо тривожним є прогноз
американського вченого Томаса Фрея10 про те, що до 2030
року професія викладача взагалі зникне з кадастру професій.
Але ж цілком зрозуміло, що нові знання будуть потребувати
розробки нових дистанційних курсів, необхідно удосконалю-
ватиі наявні курси й, отже скоріше за все, викладачі зали-
шаться, але ще більше змінять звичний формат стосунків зі
студентами у бік дистанційної фасилітаторської консультації
або проектувальників електронних курсів.

На сучасному етапі розвитку дистанційної освіти багато
університетів та інших навчальних закладів намагаються ство-
рювати власні розробки різноманітних дистанційних курсів.

4. Безперервна online-освіта в Донецьком національному
університеті імені Василя Стуса

Донецький національний університет імені Василя Стуса,
який працює сьогодні у місті Вінниця, також активно розви-
ває напрямок дистанційної освіти. І навіть у 2014 році До-
нецький національний університет став єдиним в Україні
членом міжнародної організації університетів GUIDE (Asso-
ciation GUIDE – Global Universities In Distance Education).Вик-
ладачі університету постійно підвищують свою кваліфікацію
беручи участь у різнихміжнародних освітніх проектах: під-
готовка викладачів дистанційного навчання (е-тьюторів), яку
проводять Швейцарський фонд наукових досліджень (рамках
SCOPES), Швейцарський університет прикладних наук та
Університет Анкари; участь у навчально-демонстративних се-
сіях, що висвітлюють інноваційні методи викладання і на-
вчання в контексті новітніх світових та європейських практик
у межах міжнародних науково-практичних конференцій
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тощо. Керівництво університету і викладачі розуміють, що
розробка та постійне вдосконалення дистанційних курсів за-
безпечить можливість надання освітянських послуг різнові-
ковим студентським аудиторіям, до чого й прагне університет
в контексті організації безперервної освіти.

Сьогодні Донецький національний університет є одним з лі-
дерів країни з надання освітніх послуг у дистанційному форматі
і неодноразово отримував гранти на розробку і впровадження
проектів, пов’язаних з електронним навчанням. Результатом ро-
боти стало, й тому числі, написання навчального посібника з
розробки дистанційних курсів на основі досвіду викладачів, на-
копиченого ними за декілька останніх років. І хоча розробники
природничо-математичних або гуманітарних курсів іноді дещо
по-різному уявлять собі їх вигляд, знайдено базову структуру
дистанційного курсу з такими нижченаведеними інваріантними
компонентами.

Загальні відомості про курс: його призначення, мета, за-
вдання, зміст (структура), умови прийому в групи навчання,
регістраційні форми, відомості про підсумкові документи по
закінченню навчання. Усі ці відомості мають бути повністю
відкритими для користувачів.

Як правило, самі курси Донецького національного універ-
ситету є закритими, у вільному доступі є лише окремі пре-
зентаційні заняття чи їх фрагменти. Лише реєстрація та
одержання власного паролю надає доступ до курсу, до всіх
послуг, передбачених оболонкою.

Пакет анкет (для знайомства з потенційним студентом
курсу), містить блоки питань з різноманітних аспектів, які не
увійшли до реєстраційної форми.

Пакет для попереднього тестування (визначає початковий
рівень знань з даного предмету або теми). Саме за результа-
тами тестування часто формуються групи співпраці.

Довідникові матеріали (у вигляді баз даних) з предметної
галузі курсу (довідники, словники, енциклопедії тощо).
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Бібліотека курсу (додатковий інформаційний матеріал).
Навчальний курс, структурований за автономними мо-

дулями.
Блок завдань, що спрямований на засвоєння навчального

матеріалу, перевірку його розуміння, осмислення.
Блок творчих завдань спрямований на самостійне засто-

сування засвоєного при розв’язанні конкретних проблем, ви-
конання проектів індивідуально або в групах.

Блок моніторингу успішності самостійної діяльності сту-
дентів, контролю за результатами їхньої роботи.

Зразки екзаменаційних матеріалів, вимоги до рівня во-
лодіння матеріалом.

До цих інваріантних компонент дистанційного курсу
можна додати інші, що є необхідними, на думку розробників
курсів, залежно від специфіки дисципліни, аудиторії, для якої
створюється певний курс. 

Необхідно зауважити, що дистанційні курси при роботі зі
студентами університету часто використовуються нами для
організації змішаного навчання (blendedlearning) з метою
об’єднати переваги традиційного викладання й електронного
навчання таким чином, щоб позбутися недоліків кожної окре-
мої форми навчання.

Викладачі і розробники курсів у Донецькому національ-
ному університеті використовують систему управління на-
вчанням (LearningManagementSystem) Moodle. Вибір системи
управління навчанням є важливим компонентом етапу ана-
лізу. Для організації дистанційного навчання існують спеці-
ально розроблені платформи, серед них є як комерційні
(Прометей (Prometheus), Net-школа України), так і безкош-
товні (Moodle, ILIAS, ATutor тощо). Зазначимо, що cистема
управління навчанням Moodle спроектована згідно з принци-
пами педагогіки соціального конструктивізму і дозволяє реа-
лізувати основні механізми спілкування: комунікативний
(обмін інформацією); інтерактивний (організація взаємодії);
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перцептивний (сприйняття одне одного). Процес навчання з
використанням модульного об’єктно-орієнтованого динаміч-
ного навчального середовища дозволяє реалізувати і мето-
дичні принципи: модульність; багатоваріантність подання
інформації; динамічність доступу до інформації; індивідуа-
лізацію; забезпечення наочності навчання; можливість бага-
торазового повторення матеріалу; відсутність страху зробити
помилку; відповідність принципу розвивального навчання;
конфіденційність тощо.

Від більшості замовників курсів університет отримуєза-
гальну високу оцінку, а саме студенти відзначають як позитив
відсутність суб'єктивного ставлення викладача та прозорі
критерії оцінювання знань. Популярними серед студентів є і
online-консультації, оскільки дозволяють економити їх часові
та матеріальні ресурси. Проведення online-консультацій доз-
воляє розв’язати низку питань: 

– студент має можливість оперативно звернутися до вик-
ладача й найбільш точно описати проблему, яка у нього
виникла; 

– підвищується оперативність відповіді викладача, за ра-
хунок чого скорочується час «бездіяльності» студента; 

– для студента з’являється можливість оперативно пере-
вірити, чи дозволяє відповідь викладача розв’язати-
йому проблему, що виникає, й може звернутися за
необхідності з уточнюючими питаннями.

Зазначимо, що викладачі в якості позитиву також вказують
на вищенаведені студентами компоненти курсу та ще до-
дають, що їм зручно працювати, оскільки СУН Moodle чітко
відстежує та фіксує динаміку навчальної діяльності кожного
студента протягом семестру. Високо оцінюються наявні мож-
ливості проведення дистанційного семінару, вебінару чи нау-
кового форуму, що допомагає сформувати у студентів уміння
в інтерактивному режимі відстоювати власні наукові позиції,
відстежити плагіат тощо.
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Досвід Донецького національного університету щодо за-
стосування дистанційних курсів в освітньому процесі дозво-
лив провести деякі дослідження та отримати такі результати
(за опитуванням студентів факультету математики та інфор-
маційних технологій). 

Більшість респондентів, а саме, 68% студентів позитивно
оцінюють можливість окрім традиційного навчання під час
вивчення дисципліни застосовувати дистанційні курси і на-
дають перевагу змішаному (blended) навчанню, 16% вва-
жають, що необхідно взагалі замінити заняття в аудиторії на
самостійну роботу з дистанційним курсом, і лише10% вва-
жають, що дистанційні курси зовсім не потрібні.

Серед структурних компонентів дистанційного курсу, що
найбільше допомагають засвоєнню курсу, 70% студентів на-
зивають міжособистне спілкування в чатах, форумах, 37%
студентів підкреслюють необхідність відеолекцій у дистан-
ційному курсі, чверть респондентів відмічають важливість
різноманітності контролюючих засобів навчання (тестів, за-
вдань, есе тощо).

Вважаємо за необхідне зробити акцент також на тому, що
за умов економічної кризи, коли скорочуються обсяги вироб-
ництва і зростає безробіття, природньо виникає потреба у пе-
репідготовці та навчанні працівників різних галузей. До того
ж державні заходи у боротьбі з безробіттям змістили аспект
на реальну допомогу людям у бік навчання та перенавчання.
Отже, зараз склалися сприятливі умови для розвитку додат-
кової освіти у вишах, яка може реально допомогти громадя-
нам з мінімальними втратами пережити кризовий період, а
навчання стане для них можливістю перспективних змін, осо-
бистісно-професійного зростання.

Так, за деякими оцінками, фінансовий потенціал ринку
освіти протягом життя в Україні становить близько 117 млрд
грн на рік, тобто 7,8 % ВВП України, що характеризує освіту
як одну з провідних галузей у структурі вітчизняної еконо-
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міки.  Прогнозоване зростання становить 3-7 % щорічно про-
тягом наступного десятиліття. Таким чином, до 2024 року він
збільшиться до 150 млрд грн11.

Додамо, що за таких умов нові можливості (фінансові,
науково-дослідні та інші) відкриваються для працівників
вищих навчальних закладів. Державні інвестиції, що спрямо-
вуються для навчання безробітних можуть допомогти вищим
навчальним закладам деяким чином покращити фінансове
становище. До того ж, науковці отримають можливість до-
сліджень різноманітних питань щодо навчання дорослих та
набудуть нового досвіду як у можливостях використання різ-
них форм навчання (й у тому числі дистанційного), так і у
сфері безперервної освіти. Ми вважаємо, що дослідження
цього питання є на сьогодні вельми актуальним і його слід
розглядати як нову педагогічну концепцію, оскільки відкри-
тий доступ до освіти, незалежно від попередніх успіхів у на-
вчанні, дозволяє збільшити кількість освічених людей і має
соціально-економічну спрямованість: освічені люди є доб-
рими громадянами і гарними працівниками. 

4. Висновки

Очевидно, що потреба у безперевній освіті існує не лише
на рівні окремої особистості,організації або держави, а й сус-
пільства в цілому. Тому навчання протягом усього життя є на-
гальною потребою та вимогою сучасності. Навчання за
допомогою новітніх інформаційних технологій та Інтернет,
дистанційні online-курси є найзатребуванішим джерелом от-
римання нових знань.
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11 Потенціалвітчизняногоринкуосвітипротягомжиття // Освітняполітика. Портал
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http://mvshky3boru-w63rnovqs433sm4.cmle.ru/ua/tsifri-i-fakti/367-potentsial-
vitchiznyanogo-rinku-osviti-protyagom-zhittya
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ONLINE EDUCATION AS UP-TO-DATE FORM 
OF LIFELONG LEARNING

The issue of formation of the open education global system
is shown in the paper. Some perspectives of the online form of
the continuous education are considered. The necessity of im-
plementation the benefits of online-education is underlined. The
most successful MOOC-initiatives are described in the paper.
Authors’ own experience of implementing the distance educa-
tion at Vasyl Stus Donetsk National University (Ukraine) is pre-
sented.

Keywords: continuing education, lifelong learning, online edu-
cation, massive open online courses, learning management sys-
tem, global education.
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Iwona Jabłońska*

ROLA RODZINY W DIAGNOZIE 
I TERAPII MAŁEGO DZIECKA
Z ZABURZONYM ROZWOJEM

1. Wstęp. 2. Potrzeby dziecka. 3. Rola matki w życiu dziecka. 4. Dziecko
w życiu rodzinnym. 4. Stosunek rodziców do dziecka z zaburzonym roz-
wojem. 5. Oddziaływania rodziców na rozwój dziecka. 6. Podsumowanie

Abstrakt

Rodzina ma kluczowy wpływ na rozwój dziecka. Jej rola jesz-
cze bardziej wzrasta, gdy rozwój dziecka jest zaburzony. Najis-
totniejszą wówczas sprawą jest przekonanie rodziców, że dziecko
potrzebuje  specjalistycznej pomocy, a trafna i wczesna diagnoza
zwiększa szansę na optymalizację rozwoju dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością. W artykule zwróciłam również uwagę na
czynniki środowiskowe i postawy rodzicielskie warunkujące roz-
wój dziecka. Przedstawione w skrócie potrzeby dziecka i reakcje
rodziców wskazują, że rodzice są najważniejszymi terapeutami
dzieci. 

Słowa kluczowe: diagnoza, terapia, zaburzony rozwój
dziecka, świadomość wychowawcza rodziców, potrzeby biolo-
giczne i psychiczne dziecka. 

* Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ,Wydział Nauk Spo-
łecznych, Instytut Pedagogiki; e-mail: iwona.jab@onet.pl
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1. Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że rozwój dziecka w głównej mierze
zależy od rodziców. W pierwszym okresie życia dziecko jest cał-
kowicie zależne od swoich najbliższych opiekunów. Zarówno
jego życie, jak i fizyczny oraz psychiczny rozwój w poważnym
stopniu są uwarunkowane jakością opieki i kontaktów z rodzi-
cami1. Badacze problematyki rodzinnej i jej wpływu na rozwój
indywidualny przypisują szczególne znaczenie doświadczeniom
nabywanym w okresie wczesnego dzieciństwa. Zadaniem rodzi-
ców jest zapewnienie dziecku wszystkich warunków potrzeb-
nych do wszechstronnego rozwoju  zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego2. Rozwijanie wyłącznie sprawności ruchowych
czy zdolności umysłowych dziecka, przy pomijaniu sfery jego
uczuć, socjalizacji prowadzi do tego, iż osobowość dziecka
kształtuje się nieharmonijnie3, zaburzony zostaje  rozwój dziecka.
Najważniejsze jest to, by zrozumieć, że dziecko jest człowiekiem,
a rodzice są obarczeni odpowiedzialnością za umożliwienie oso-
bie – dziecku życia w pełni ludzkiego4.

2. Potrzeby dziecka

Dziecko musi mieć bliskich, aby się do kogoś przywiązać, by
kogoś naśladować, aby uczestniczyć w ich życiu i w ten sposób
wchodzić w świat wartości5. Żaden człowiek nie rozwinie się w
samotności, gdyż jak pisze A. Krąpiec: życie ludzkiej osoby ani
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1 K. Mrugalska, Rodzice i dzieci, w: H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka,  War-
szawa 1988, s. 11.

2 H. Spionek, Psychologia wychowawcza dla rodziców, Warszawa 1960, s. 8.
3 M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza
wieku dziecięcego, Warszawa 1985, s. 343.

4 J. Wilk, Wobec pytania: „ Kim jest dziecko?”, w:  J. Wilk (red.), W służbie dziecku, T.I,
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003, s. 38.

5 Tamże, s. 38.
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nie może zaistnieć, ani też spełnić się bez osób drugich, tworzą-
cych rodzinę6. W rodzinie dochodzimy do używania rozumu, do
rozpoznawania dobra, do wychowania, do nawiązywania kon-
taktu ludzkiego z drugimi osobami, i do uświadomienia sobie,
że jesteśmy kimś innym, że żyjemy dla przyszłości7. Niewłaściwe
oddziaływania wychowawcze i szkodliwe wpływy środowiska
mogą w zupełnie zdrowym początkowo układzie nerwowym
dziecka wywołać liczne zaburzenia8, czego rodzice nie zawsze są
świadomi.  Wielu rodzicom wydaje się, że rozwój dziecka w
pierwszych latach życia jest niezależny od wpływów otoczenia,
że jest rozwojem spontanicznym9. Nie uzmysławia sobie, jak po-
ważne skutki dla rozwoju dziecka ma:

• dłuższa rozłąka z matką,
• pozbawienie dziecka dostatecznego dopływu bodźców i

przedmiotów,
• niewystarczająca ilość kontaktów społecznych z osobami

dorosłymi,
• brak więzi emocjonalnej z otoczeniem.

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zaspokojenie
nie tylko potrzeb biologicznych, ale także psychicznych, takich
jak: potrzeba bezpieczeństwa  i pewności, współdziałania  i łącz-
ności z bliskimi osobami, potrzeba miłości i uznania. Jeżeli któ-
raś z nich nie zostaje zaspokojona, rozwój dziecka nie może
przebiegać bez zakłóceń10. Brak zaspokojenia potrzeby bezpie-
czeństwa nie tylko zahamuje u dziecka proces poznawania rze-
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6 A. Krąpiec, Dziecko osobą dojrzewającą, w: J. Wilk (red.), W służbie dziecku, T.I, Katedra
Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003, s. 21.

7 Tamże, s. 20.
8 Tamże, s. 121.
9 H. Spionek, Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa, Warszawa
1972, s. 6.

10 H. Nartowska, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego,
Warszawa 1986, s. 127.
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czywistości i gromadzenia doświadczeń, a co za tym idzie – roz-
woju psychicznego, ale nawet rozwój fizyczny. Długotrwała de-
prywacja potrzeby bezpieczeństwa może być przyczyną
zaburzeń w rozwoju emocjonalnym, doprowadzić do nerwic róż-
nego rodzaju, wpływać negatywnie na rozwój mowy i kontaktów
społecznych i zamknąć drogę do jakiejkolwiek spontaniczności
w zachowaniu11. Dziecko lepiej i szybciej się rozwija w zakresie
sprawności umysłu, sprawności fizycznej,  kontaktów społecz-
nych, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a więc gdy
jest uchronione od lęków  i zaburzeń  równowagi psychicznej.
Ale dziecko potrzebuje nie tylko radości i biernej obecności ro-
dziców. Potrzebuje także kontaktu z rodzicami, ich czujności i
współdziałania. W okresie niemowlęctwa niezaspokojenie po-
trzeby kontaktu z dorosłymi powoduje opóźnienie rozwoju psy-
choruchowego i pojawienie się patologicznych reakcji w postaci
ruchów przymusowych, kiwania się. W drugim i trzecim roku
życia następuje opóźnienie rozwoju mowy i  funkcji  poznaw-
czych12. Bardzo ważna jest potrzeba samourzeczywistnienia, wy-
rażająca  się  u małego dziecka aktywnością w zakresie poznania
i działania. Przy  ograniczaniu inicjatywy dziecka i wykonywaniu
za nie czynności, staje się ono bierne, niesamodzielne, ciągle
ogląda się na rodziców, staje się zależne i opóźnione w rozwoju
społecznym13. Zaspokajanie  zaś potrzeby szacunku prowadzi do
wytworzenia u dziecka poczucia własnej wartości, wiary we
własne siły, pewności siebie, poczucia, że jest się pożytecznym  i
potrzebnym na świecie14. Dziecko powinno czuć, że jest ko-
chane.
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11 J. Konarska, Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczes-
nego i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków 2010, s. 63.

12 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie,  Warszawa 2009, s. 27- 28.
13 Tamże, s. 28.
14 Tamże, s.29. 
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3. Rola matki w życiu dziecka

Życie każdego z nas zaczyna się od spotkania z mamą. Matka
jest pierwszą osobą, od której postawy wobec dziecka zależy dal-
szy jego rozwój. Jeśli ona odrzuci emocjonalnie dziecko, dziecko
nie ma szansy na prawidłowy rozwój15. Matka dla dziecka jest tą
osobą, która niejako inicjuje rozwój społeczny dziecka, tworząc
z nim więź emocjonalną. W wieku niemowlęcym i najwcześniej-
szym dzieciństwie kształtuje się u człowieka postawa, którą na-
zywamy ufnością podstawową16. W toku  psychoterapii osób
nerwicowych stwierdzono, że w wielu przypadkach podłożem
skłonności  do stanów lękowych jest właśnie brak ufności pod-
stawowej17. Martha Welch opracowała metodę holding therapy,
która opiera się na założeniu, że jedną z podstawowych przyczyn
autyzmu jest brak poczucia bezpieczeństwa dziecka  w relacji z
matką. Proces tworzenia się więzi pomiędzy matką i dzieckiem
uważa za podstawowy dla dalszego rozwoju osobniczego18.
Matka jest również dostarczycielką innych wrażeń, których
źródło tkwi w przedmiotach przez nią używanych do zaspoko-
jenia potrzeb dziecka. Te przedmioty stają się źródłem poznania
świata nieosobowego19, są okazją do rozmowy, wzajemnego słu-
chania się. Tworzenie się więzi między rodzicami a dzieckiem de-
cyduje o prawidłowym rozwoju psychicznym i emocjonalnym
człowieka. Ta wiedza jest szczególnie potrzebna w sytuacji kon-
taktu z rodzicami, którym urodziło się dziecko „szczególnej tro-
ski”20. Rodzice oczekujący dziecka nigdy nie myślą o tym, że ich
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15 J. Konarska, Rozwój i wychowanie..., s. 71.
16 H. Olechnowicz, O „elementarnym kształceniu” najmłodszych dzieci, w: H. Olechnowicz

(red.), U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1988, s.61.
17 H. Olechnowicz, Jak podtrzymać bliskość psychiczną z małym dzieckiem, w: H. Olech-

nowicz (red.), U źródeł rozwoju, Warszawa 1988, s. 170.
18 H. Jaklewicz, L. Popek, Psychoterapia małych dzieci, Psychoterapia 4 (143), 2007, s. 47.
19 J. Konarska, Rozwój i wychowanie..., s. 151.
20 W. Urmańska, Wczesna interwencja..., s. 75.
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dziecko może być nie w pełni sprawne. Kiedy usłyszą, że ich
upragnione „szczęście” ma jakieś deficyty tracą całą radość.  W
tym miejscu sami powinni przypomnieć sobie swoje dzieciństwo
i to co było dla nich najważniejsze. Wszak dla dziecka najistot-
niejszą rzeczą jest, by rodzice rozumieli, że ma ono takie same
prawa i odczuwa takie same potrzeby jak normalne dziecko,
„człowiek niepełnosprawny, ponieważ jest człowiekiem, nieza-
leżnie od stanu swojego zdrowia i umysłu jest osobą”21. Dziecko
od momentu poczęcia jest rzeczywistym człowiekiem, jest osobą,
która od samego początku swego życia ma nienaruszoną god-
ność osoby i podmiotowość prawną, jest podarowane dorosłemu
jako swoiste wyzwanie22. 

4. Dziecko w życiu rodzinnym

Pozytywne stosunki interpersonalne, serdeczna domowa at-
mosfera i  swoisty styl domu są niezbędne dla prawidłowego roz-
woju dziecka. Mówiąc o zaburzeniach rozwoju dziecka ważne jest,
jak rodzice wywiązują się ze swych obowiązków rodzicielskich. W
ustosunkowaniu się do tej roli można wyróżnić kilka elementów:
przeświadczenie o ważności roli rodzicielskiej, stopień identyfika-
cji z rolą, treść  motywacji współżycia rodzinnego23.

Istnieje  też ścisły związek między rozwojem dziecka, a stylem
wychowania w rodzinie. Rodzice, którzy uskarżają się na problemy
i kłopoty, jakich przysparza im dziecko sami popełniają wiele błę-
dów wychowawczych, np. ograniczają aktywność  i samodzielność
dziecka z obawy o jego zdrowie lub dostarczają  zbyt dużej ilości
bodźców i to nieodpowiednich. Najbardziej pobudzającym roz-
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21 D. Kornas – Biela, Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II, w:
D. Kornas – Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 358.

22 J. Wilk, Wobec pytania..., s. 37 – 38.
23 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie,  s. 25.
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wój umysłowy dziecka jest demokratyczny typ zachowania rodzi-
ców. Więź emocjonalna dziecka z rodzicami jest silna, stwarza za-
ufanie, życzliwość, rodzice wyjaśniają dziecku niewłaściwość jego
postępowania,  cieszą się razem z dzieckiem. Wychowanie rygo-
rystyczne odznacza się przesadnym ograniczaniem swobody
dziecka, podporządkowaniem jego zachowania zbyt  sztywno
ustalonym przepisom i wymaganiom, nazbyt wygórowanym w sto-
sunku do dziecka bądź jego możliwości indywidualnych24. W stylu
niekonsekwentnym  brak jednolitej postawy. Rodzice ciągle zmie-
niają metody postępowania lub każde „wychowuje” na własną
rękę. Dlatego nie raz sama rodzina stanowi źródło – przyczynę za-
burzeń rozwoju dziecka. Często zapomina się o prawdzie, iż dzieci
są dokładnie takimi, jakimi pozwalamy im być. Wciąż istnieje ste-
reotyp, że dziecko nie jest człowiekiem, że dopiero stawać się nim
będzie, gdy pójdzie do szkoły25, w związku z czym nie przywiązuje
się wagi do wychowania, potrzeb.

Ponadto każda postawa rodziców ma określony wpływ na sy-
tuację życiową dziecka, na jego osobowość. Występowanie pra-
widłowych wychowawczo postaw rodziców, stosunków uczucio-
wych między nimi, warunkuje powstanie pozytywnych więzi emo-
cjonalnych dziecka z rodziną. Zaś zakłócenia występujące w ob-
rębie wymienionych czynników mogą powodować zaburzenia w
zachowaniu dziecka, w kształtowaniu się jego osobowości26.
Postawa akceptacji, współdziałania, rozumnej swobody i uznania
praw będą sprzyjały prawidłowemu rozwojowi dziecka, zaś
postawa odtrącająca, unikająca, nadmiernie chroniąca, nadmiernie
wymagająca będą prowadziły do zaburzeń rozwoju. Zatem w po-
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24 H. Spionek, Problemy rozwojowe..., s. 171.
25 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna – metamorfoza statusu i przedmiotu badań,  Kra-

ków 2006, s. 53.
26 S. Cudak, Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnos-

prawnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi,
Łódź 2008, s. 32.
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wstawaniu zaburzeń rozwoju bierze udział  „czynnik rodzinny”.
Bliższe poznanie stosunku rodziców do dziecka jest składową peł-
nej diagnozy zaburzeń występujących u dziecka, gdyż niewłaściwe
postępowanie rodziców w kontaktach z dzieckiem wywołuje lub
nasila zaburzenia w jego zachowaniu. Poznanie tych wzajemnych
oddziaływań przyczynia się do pogłębienia etiologicznego aspektu
diagnozy, rzucając światło na źródła zaburzeń stwierdzonych u ba-
danego dziecka. Stanowi także podstawę do ewentualnego wyty-
czenia kierunku oddziaływania terapeutycznego27. Rodzice o
właściwych postawach są zdolni do obiektywnej oceny dziecka na
skutek odpowiedniego, umiarkowanego dystansu wobec niego i
akceptacji jego osoby28. Los człowieka zależy przede wszystkim
od tego, na ile jest bezwarunkowo kochany i na ile solidne otrzy-
muje wychowanie29. Wychowanie jest żmudnym procesem aktua-
lizacji ducha ludzkiego, wymaga od rodziców cierpliwości,
niekiedy wręcz heroizmu i zawsze długomyślności30, ale jednocześ-
nie jest to proces najtrwalszy. Rodzice w procesie wychowania
muszą liczyć się z uwarunkowaniami osobowościowymi swoich
dzieci, zauważać ich wady, słabości, ale i uzdolnienia, talenty i na
tym fundamencie usprawniać je w kierunku dobra. Rodzice znają
swoje dziecko, kochają je, chcą wychować je na dobrego człowieka
i poprzez codzienny osobowy kontakt stają się najważniejszymi
wychowawcami. Warunkiem wypełniania tego zadania jest obec-
ność rodziców i współdziałanie z dzieckiem31. Miłość jest gwaran-
cją wszelkiej pomyślności.
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27 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, s. 184.
28 Tamże. s. 59.
29 M. Dziewiecki, Radość rozwoju. Dzieciństwo i młodość w świetle Ewangelii, Cywilizacja

o nauce, moralności, sztuce i religii, Nr 26/2008, s.154.
30 Na uwagę zasługuje tu opracowanie J. Woronieckiego pt. Długomyślność jako cnota wy-

chowawcy, w: J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, opr. J. Kołątaj,
Kraków 1961, s. 189-200.

31 B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Na-
rodowej, Lublin 2009, s. 148.
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5. Stosunek rodziców do dziecka z zaburzonym rozwojem

Rodzice mogą szukać porad, udzielić pomocy dziecku wtedy,
gdy posiadają wiedzę o prawidłowym rozwoju, zarówno fizycz-
nym, jak i psychicznym i zdają sobie sprawę z tego, że rozwój fi-
zyczny, ruchowy, poznawczy, uczuć i kontaktów społecznych
wzajemnie się uzupełniają, a nieprawidłowości jednego z nich
odczuwalne są w całym organizmie i funkcjonowaniu jednostki
czyli dziecka32. Ograniczenia rozwojowe, psychiczne, społeczne
i manipulacyjne jednostki ludzkiej, czyli osób odbiegających od
normy w znacznym bądź mniejszym stopniu różnią się od siebie
zarówno obszarem zaburzeń rozwojowych, jak i zakresem oraz
stopniem33. Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń dla Opieki nad
Dziećmi i Młodzieżą zaproponowała następującą klasyfikację od-
chyleń od normy:

1. zaburzenia z dominantą zaburzeń fizycznych
2. zaburzenia związane z deficytem intelektualnym
3. zaburzenia osobowości
4. wypadki o charakterze przeważnie socjalnym
5. zaburzenia sprzężone
6. zaburzenia nakładające34, zatem człowiek z dysfunkcją ży-

ciową, społeczną czy fizyczną ma utrudnienia w normal-
nym funkcjonowaniu. Niepełnosprawność, zwłaszcza
doświadczona przez małe dziecko, ma ogromny wpływ na
jego rozwój, ogranicza ona możliwość wykorzystania po-
tencjalnych szans rozwoju. Jeśli więc rehabilitacja i wspie-
ranie rozwoju dziecka nie zostaną podjęte we właściwym
czasie, dochodzą koszty opieki i utrzymania osoby niepeł-
nosprawnej często do końca życia35. 
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32 B. Sidor, Rodzina dziecka z niepełnosprawnością umysłową, w: D. Kornas – Biela (red.),
Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin 2000,   s. 394.

33 S. Cudak, Wychowawcze i emocjonalne..., s. 51.
34 Tamże, s. 52.
35 T. Serafin, Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających roz-
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O pełną i wnikliwą diagnozę rozwoju swojego dziecka po-
winni starać się rodzice, gdy:

• dziecko należy do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, 
• u dziecka stwierdzono poważne wady rozwojowe, zaburze-

nia metaboliczne, genetyczne, uszkodzenia zmysłów, mózgowe
porażenie dziecięce, itp.

Za jak najwcześniejszym podjęciem wspomaganiem rozwoju
dzieci przemawia:

• wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwo-
wego we wczesnym okresie rozwoju,

• możliwość spowolnienia, a czasem nawet całkowitego za-
trzymania we wczesnym okresie życia dziecka rozwoju
wielu zaburzeń o postępującym przebiegu,

• łatwiejsze generalizowanie wypracowanych umiejętności i
nawyków przez małe dzieci,

• narastanie wraz z wiekiem wielu zaburzeń rozwojowych,
co utrudnia terapię dzieci starszych,

• postawa rodziców: im młodsze dziecko, tym rodzice pre-
zentują większy zapał i wiarę w przywrócenie jego spraw-
ności oraz we własne siły, chętniej i z większym
zaangażowaniem włączają się w program rehabilitacji
dziecka i współpracę ze specjalistami36.

W wielu przypadkach jest tak, że rozpoznanie niepełnos-
prawności następuje już w pierwszych dniach życia. Wówczas
też rodzice od razu są informowani o stanie dziecka. W wielu
przypadkach jednak niepełnosprawność ujawnia się lub pojawia
znacznie później. Wówczas rodzice przez długi okres nie mogą
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wój małych dzieci  zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich ro-
dziny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 19 

36 Tamże, s. 22.
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pogodzić się z zaistniałą sytuacją37. Rodzice tych dzieci, które
swym zachowaniem i wyglądem wyraźnie odróżniają się od
dzieci zdrowych, mogą przeżywać ich niepełnosprawność szcze-
gólnie silnie. Stąd też rodzice mogą ukrywać niepełnosprawne
dziecko przed otoczeniem społecznym, aby zaoszczędzić jemu i
sobie samym niepotrzebnych cierpień albo dlatego, że się go
wstydzą38. Akceptacja dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje
się automatycznie, jest trudnym i długim procesem. Wymaga od
rodziców ogromnego wysiłku psychicznego. Rodzice, którzy au-
tentycznie zaakceptowali niepełnosprawność swojego dziecka,
realnie oceniają jego możliwości, wykazują spokojną determina-
cję w zapewnieniu dziecku wszechstronnej pomocy u specjalis-
tów tak długo, jak to jest wskazane, kochają dziecko takie, jakie
ono jest39 i to jest najważniejsze dla jego rozwoju.

6. Oddziaływania rodziców na rozwój dziecka 

Najistotniejszą rolą jest świadomość wychowawcza rodziców
składająca się z następujących elementów:

• informacji o dziecku, 
• informacji o sobie, 
• wiedzy o wychowaniu,
• informacji dotyczących zewnętrznego kontekstu, a więc

tego, co dzieje się w rodzinie, w szkole, w środowisku lo-
kalnym, w mediach, co ma wpływ na funkcjonowanie
dziecka. Wysoka świadomość wychowawcza opiekunów
zakłada  refleksyjne spostrzeganie tego, co dzieje się z dziec-
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37 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska (red.),
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995, s. 27. 

38 Tamże, s. 29.
39 M. Barańska, Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach

rozwojowych – psychologiczne konsekwencje niepomyślnej diagnozy, w: G. Kwaśniewska
(red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny,
Lublin 2007, s. 65- 66.
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kiem. Im jest ona wyższa, tym wyższa jest odpowiedzialność
rodziców za stworzenie warunków umożliwiających rozwój
na miarę jego możliwości. Matka i ojciec o wysokiej świa-
domości wychowawczej rozumieją potrzebę udzielenia
dziecku z trudnościami profesjonalnej pomocy. Przyjmują
i akceptują proponowany im przez specjalistów sposób jej
udzielania. Są otwarci na różne formy pracy z dzieckiem i
zainteresowani możliwościami udzielania mu alternatyw-
nych form wsparcia. Przyjmują i akceptują ograniczenia
jednostki. Proponują mu zadania sprzyjające rozwojowi, a
jednocześnie możliwe do zrealizowania. Nie obarczają go
odpowiedzialnością za brak sukcesu lub niewielki w po-
równaniu z rówieśnikami postęp w opanowywaniu nowych
umiejętności, wiedzy itp. stawiają bowiem przed nim realne
cele. Pozwalają rozwijać się w odpowiednim dla niego tem-
pie. Rodzice świadomi swoich możliwości oddziaływania
na dziecko lepiej dobierają sposoby i formy stymulowania
jego rozwoju, są bardziej systematyczni w prowadzeniu
działań terapeutycznych, a jednocześnie poszukują efek-
tywnych sposobów pomocy40. Największym zagrożeniem
jest taki rodzaj poczucia odpowiedzialności, który prowadzi
do nadmiernej ochrony, opieki czy ubezwłasnowolniania
dzieci i niewątpliwie ta nadopiekuńczość może być hamul-
cem rozwoju, a nie czynnikiem wzrostu. Sprawa wyważenia
opieki i kontroli a dawania wolności jest kluczowa dla wy-
chowania dzieci niepełnosprawnych41. 

Danuta Opozda wyróżnia dwa typy rodziców ze względu na
ich świadomość wychowawczą:
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40 K. Kuszak, Rodzice najważniejszymi terapeutami dzieci z utrudnieniami w rozwoju, w:
H. Krauze – Sikorska, K. Kuszak (red.), Wybrane problemy psychospołeczne funkcjono-
wania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju, Poznań 2011, s. 236.

41 M. Kościelska, Odpowiedzialni rodzice, Kraków 2011, s. 29. 
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• rodzice czuli i wrażliwi;
• rodzice, którzy nie uświadamiają  sobie wielu aspektów wy-

chowawczych istotnych z perspektywy wspomagania roz-
woju dziecka z trudnościami.

Małgorzata Kościelska wymienia z kolei trzy typy matek – te-
rapeutek, które obrazują różne sposoby radzenia sobie rodziców
z trudnościami dziecka: matki skoncentrowane na zadaniu,
matki skoncentrowane na dziecku , matki skoncentrowane na
sobie42.

Zrozumienie istoty i celu planowanej terapii dziecka przez
rodziców jest podstawą podjęcia rzetelnej współpracy i współ-
odpowiedzialności za przebieg i powodzenie tego procesu. Pro-
fesjonalista, aby sformułować prawidłową i skuteczną poradę,
musi korzystać z uzyskanych od rodziców informacji o indywi-
dualnych cechach ich dziecka, a także o nich samych43. Relacje
rodziców, z których profesjonalista czerpie niektóre informacje,
mogą przedstawiać prawdę zdeformowaną. Nie zawsze potrafią
patrzeć obiektywnie, a niekiedy celowo mijają się z prawdą.
Oczekują wyleczenia. Nie zdają sobie sprawy, iż zaburzenie
dziecka to jest stan, a nie choroba, że nie istnieje lek działający
radykalnie. Profesjonaliści uświadamiają charakter zaburzenia,
możliwości wpływania na różne sfery rozwoju dziecka, wskazują
rolę rodziny i różnych instytucji, w których mogą znaleźć pomoc.
Stosują leki, które mogą wspomóc rozwój, udzielają porad, co
robić. Jeśli zachodzi potrzeba, kierują do specjalistów44. Korzys-
tając z uzyskanych informacji, obserwując dziecko, dokonując
badania  dziecka stawiają diagnozę i przedstawiają plan terapii.
W tym momencie najważniejsze jest, jak rodzice przyjmują diag-
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42 K. Kuszak, Rodzice najważniejszymi..., s. 236-237.
43 K. Mrugalska, Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami, w: H. Olechnowicz

(red.), U źródeł rozwoju, Warszawa 1988, s. 42.
44 Tamże, s. 37- 41.
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nozę i plan terapii, który jest weryfikowany i zmienia się w za-
leżności od potrzeb zdrowotnych i rozwojowych dziecka. Wa-
runkiem skutecznej terapii jest współpraca i zaufanie między
rodzicami i terapeutą. 

Małgorzata Kościelska podaje  bezpośrednie reakcje na
traumę rodziców, są nimi:

• zagłuszanie,
• deformacje percepcyjne,
• porządkowanie poznawcze, 
• poszukiwanie wsparcia, 
• uprzedmiotowienie dziecka45. 

Virginia Satir wprowadza termin matrycy rodzinnej, podłoże
której stanowią odpowiedzi na dwa podstawowe pytania, które
muszą zadać sobie rodzice: Na jakiego człowieka chcę, aby wy-
rosło moje dziecko? W jaki sposób mogę się do tego przyczynić?
Terapeutka uważa, że do prawidłowego rozwoju dziecka jest nie-
zbędne wsparcie rodziców w kształtowaniu różnych sił, rozu-
mianych jako zdolności. Są to siły: fizyczna, emocjonalna,
intelektualna, pragmatyczna i społeczna, duchowa. Udział ro-
dziców w rozwoju wymienionych sił polega zarówno na cierpli-
wości, jak i na wyrażaniu aprobaty dla osiągnięć dziecka46. 
W terapii ważne jest, aby uwzględniać wszystkie wymiary życia,
w tym również wymiar duchowy. Jak twierdzą Ewa Jackowska 
i Romuald Jaworski, gdyż: do terapeuty przychodzi cały czło-
wiek, a nie tylko jego część, na przykład emocje. On chce być
zrozumiany jako całość, chce być zdrowy jako całość47.
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45 Zob., M. Kościelska, Oblicza upośledzenia,  Warszawa 1995, s. 91-92.
46 I. Hęćka, Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka, w: B. Cytowska i B.

Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków
2006, s. 132.

47 E. Jackowska, R. Jaworski (red.), Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i
praktyce, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006, s. 92.
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Aby rodzice mogli skutecznie uczestniczyć w procesie
wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami, muszą:

• akceptować je wraz z jego ograniczeniami;
• wyzbyć się poczucia winy za jego niepowodzenia i trud-

ności;
• znaleźć czas na własne przyjemności;
• umieć podzielić się obowiązkami związanymi ze wspoma-

ganiem rozwoju dziecka z  trudnościami;
• czerpać przyjemność i satysfakcję z kontaktów z dziec-

kiem 48,
a w kontaktach z profesjonalistami:
• nie szukają cudownych środków, które  „uleczą chorobę”,

starają się nawiązać dobry kontakt z dzieckiem, cieszą się z
małych sukcesów i rozwoju „krok po kroku”;

• wspierają wysiłki dziecka;
• dostrzegają najważniejsze, odpowiednie dla poziomu roz-

woju  dziecka sprawności należące do różnych sfer roz-
woju;

• wytrwale dążą do uzyskania konkretnych porad i wyjaśnie-
nia trapiących ich wątpliwości oraz stałego ulepszania włas-
nego  postępowania z dzieckiem;

• mają zaufanie do opiekujących się ich dziećmi specjalistów,
wypełniają ich zalecenia i informują o stopniu skuteczności
porady, dostarczając  im w ten sposób satysfakcji zawodo-
wej;

• stale pogłębiają swoją wiedzę psychopedagogiczną , m.in.
przez kontakty z innymi rodzicami znajdującymi się w po-
dobnej sytuacji49.
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49 K. Mrugalska, Czy rodzice .... s. 43-44.
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7. Podsumowanie

Droga rozwoju każdego dziecka jest niepowtarzalna. Każdy
człowiek rozwija się przez całe życie i korzysta z tego, co pojawiło
się w okresie wczesnej fazy rozwojowej. Potrzeby bio – psycho -
społeczne osób z niepełnosprawnością nie różnią się od potrzeb
ludzi zdrowych. Rodzice powinni się troszczyć o właściwe przy-
gotowanie dziecka do bycia uczniem, do późniejszego funkcjo-
nowania społecznego, do umiejętności dokonywania wyboru
tego, co jest w życiu dobre. Aby wzmacniać naturalną, rozwija-
jącą się w okresie oczekiwania na dziecko miłość rodzicielską,
ocena stanu zdrowia i poziomu rozwoju dziecka musi być sta-
wiana jak najwcześniej. Jeżeli sprecyzowanie pełnej diagnozy wy-
maga dłuższego czasu, to rehabilitacja i terapia powinna być
rozpoczęta w momencie dostrzeżenia objawów50. Rodzice są
„ekspertami” i  najważniejszymi terapeutami swojego maleństwa.
Ich drogowskazem winna być myśl Romany Bodziak: Nie po-
zwól strugom deszczu zawrócić się ze słonecznej drogi życia. 

BIBLIOGRAFIA

Barańska M., Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka niepra-
widłowościach rozwojowych – psychologiczne konsekwencje niepomyślnej
diagnozy, w: G. Kwaśniewska, Interdyscyplinarność procesu wczesnej in-
terwencji wobec dziecka i jego rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007.

Cudak S., Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno
– Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

212 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

50 T. Serafin, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w systemie współpracy resortowej i
samorządowej, w: G. Kwaśniewska (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej inter-
wencji wobec dziecka i jego rodziny,  Lublin 2007, s. 95-97.

ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 212



Dziewiecki M., Radość rozwoju. Dzieciństwo i młodość w świetle Ewan-
gelii, Cywilizacja  o nauce, moralności, sztuce i religii, Nr 26/2008.

Hęćka I., Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka, w: 
B. Cytowska  i B. Winczura , Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju
małego dziecka, Oficyna Wydawnicza  „Impuls”, Kraków 2006.

Jackowska E, Jaworski R. (red.), Psychologia i psychoterapia chrześcijańska
w teorii i  praktyce, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006.

Jaklewicz H., Popek L., Psychoterapia małych dzieci, Psychoterapia 4
(143), 2007.

Kiereś B., O personalizm w pedagogice, Fundacja Servire Veritati Instytut
Edukacji Narodowej, Lublin 2009.

Konarska J., Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w
okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu  Pedagogicznego, Kraków 2010.

Kornas – Biela D., Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie
Jana Pawła II, w: D. Kornas – Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła
miłości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2000.

Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995.

Kościelska M., Odpowiedzialni rodzice, Wydawnictwo Impuls, Kraków
2011.

Krąpiec A.,  Dziecko osobą dojrzewającą, w: J. Wilk (red.), W służbie
dziecku, T.I, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003.

Kuszak K., Rodzice najważniejszymi terapeutami dzieci z utrudnieniami w
rozwoju, w: H. Krauze   – Sikorska, K. Kuszak  (red.), Wybrane problemy
psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w
rozwoju Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wyd. Naukowe WSPiA, Poz-
nań 2011.

213Iwona Jabłońska Rola Rodziny w diagnozie i terapii małego dziecka

ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 213



Mrugalska K., Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami, w: 
H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, Nasza Księgarnia, War-
szawa 1988. 

Mrugalska K., Rodzice i dzieci, w: H. Olechnowicz (red.), U źródeł roz-
woju dziecka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.

Nartowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka
przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1988.

Olechnowicz H., O „elementarnym kształceniu” najmłodszych dzieci, 
w: H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1988, s. 61

Olechnowicz H., Jak podtrzymywać bliskość psychiczną z małym dziec-
kiem, w: H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, Nasza Księ-
garnia, Warszawa 1988.

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DIAGNOSIS 
AND THERAPY OF SMALL CHILDREN 
WITH DEVELOPMENTAL DISORDER

Summary

The family has a key impact on child development. Its role in-
creases even more when there is disorder in child development.
The essential matter is to convince parents that their child needs
specialised assistance whereas accurate and early diagnosis in-
creases chances of  optimisation of the development of the child
endangered with disability.In the article I paid attention to en-
vironmental factors and parental attitudes determining child de-
velopment. Needs of children and reactions of parents,
presented in short, indicate that parents are children’s most im-
portant therapists.

Keywords: diagnosis, therapy, child development disorder, ed-
ucational awareness of parents, biological and mental needs of.
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OSOBY STARSZE: EDUKACJA I AKTYWIZACJA

1. Wprowadzenie. 2. Starzenie się społeczne. 3. Osoby starsze a rodzina.
4. Rehabilitacja  społeczna osób starszych. 5. Uniwersytety III wieku. 6.
Aktywność społeczna osób starszych. 7. Korzystanie z Internetu przez
osoby starsze. 8. Działania na forum międzynarodowym dotyczące osób
starszych. 9. Podsumowanie

Abstrakt

Społeczeństwo polskie to społeczeństwo ludzi starszych. 
W ciągu ostatniego stulecia systematycznie wzrasta średnia dłu-
gość życia, aktualnie w Polsce mężczyźni żyją średnio 74 lata,
kobiety 82 lata1. Proces starzenia się jest coraz częściej przed-
miotem badań społecznych, ekonomicznych, edukacyjnych, za-
równo w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 

Celem artykułu jest wykazanie, że edukacja i aktywizacja osób
starszych zwiększa możliwość integracji społecznej i międzypo-
koleniowej, zmniejsza wykluczenie społeczne oraz świadomo-
ściowe.

Dzięki aktywności tak fizycznej, jak i intelektualnej i społecz-
nej ludzie starsi nie poddają się izolacji społecznej, angażują się
w życie społeczne, są bardziej samodzielni w wypełnianiu ról
społecznych, oceniają wysoko jakość swojego życia. 

* Dr, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, e-mail: mag00@poczta.onet.pl
1 GUS, Trwanie życia w 2015r., Warszawa 2016, s. 15.
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Słowa kluczowe: osoby starsze, edukacja, aktywizacja, integracja
społeczna

1. Wprowadzenie

Okres starości  utożsamia się z niesprawnością fizyczną, złym
stanem zdrowia, niskimi dochodami oraz samotnością. Wraz z
końcem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę zanikają kon-
takty zawodowe. Podobnie jest z kontaktami towarzyskimi: część
krewnych, przyjaciół, znajomych już nie żyje, dorosłe dzieci mają
własne rodziny, często mieszkają w innym mieście lub kraju, stąd
możliwość kontaktu ze starzejącymi się rodzicami jest utrudniona.

W ciągu ostatniego stulecia systematycznie wzrastała średnia
długość życia w Unii Europejskiej, a równocześnie malał przyrost
naturalny. Przeciętny Europejczyk żyje w zdrowiu 61.8 lat, a Eu-
ropejka – 62.2 lat. Życie w zdrowiu oznacza życie bez niepełnos-
prawności i w pełnej aktywności. To odpowiednio 80 proc. i 75
proc. średniej długości życia mężczyzn i kobiet w Unii Europej-
skiej. Mężczyźni żyją średnio około 77 lat, a kobiety około 83
lata. Podobnie jest w Polsce średnia długość życia w zdrowiu dla
mężczyzn wynosi 59.1 lat, a dla kobiet 63.3 lata.2 Natomiast prze-
ciętne trwanie życia dla mężczyzn to 74 lata, kobiety żyją średnio
82 lata. Od dwudziestu lat notowany jest w Polsce spadek natę-
żenia zgonów, a tym samym wydłużanie przeciętnego trwania
życia. W stosunku do 1990 r. mężczyźni żyją dłużej o 6,9 lat, na-
tomiast kobiety o 5,9, w porównaniu do 2000 r. odpowiednio o
3,4 i 3,1 lata3. 
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2 Długość życia w zdrowiu Europejczyków, http://forsal.pl/artykuly/725534,eurostat-dlu-
gosc-zycia-w-zdrowiu-wydatki-na-opieke-medyczna.html, dostęp 6.10.2016

3 GUS, Trwanie życia w 2015 r., Warszawa 2016, s. 14 oraz Tab. 1.
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2. Starzenie się społeczne

Proces starzenia się z perspektywy społecznej związany jest
ze zmianą wypełnianych ról rodzinnych, społecznych, zawodo-
wych. Osoby starsze mają już samodzielne, dorosłe dzieci, bę-
dące w związku małżeńskim i posiadające własne dzieci. Ilość
pełnionych ról ulega zmniejszeniu, czy to ze względu na zmniej-
szenie własnego zaangażowania, czy to z powodu ograniczeń
obiektywnych związanych ze zmniejszeniem liczby kontaktów
towarzyskich. Wyjście z roli zawodowej ma istotne znaczenie dla
poziomu finansowego gospodarstw domowych osób starszych.
Obniża się poziom dochodów, niewiele osób starszych może po-
zwolić sobie na aktywne uczestnictwo, np. w życiu kulturalnym:
kino, koncerty, spektakle teatralne. Na koniec 2014 r. w Polsce
żyło około 7 mln. osób w wieku poprodukcyjnym – to 19%
wszystkich Polaków. Do 2050 r. według prognoz GUS ludzi w
wieku poprodukcyjnym ma być około 11 mln. to 32,7%
społeczeństwa4.

Zgodnie z danymi GUS z 2015 roku, przeciętna emerytura
wynosiła 2 016,81 zł i jest to wzrost o 5,5% w stosunku do roku
2014. Stanowi to 64% średniego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej5. 

Na sytuację ekonomiczną wpływa również płeć osoby star-
szej. W okresie produkcyjnym kobiety zajmują się domem, rodzą
i wychowują dzieci, stąd ich zarobki i możliwość awansu jest
mniejsza. Przekłada się to na wysokość emerytury, istotna jest tu
również długość życia. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, z wie-
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4 Tamże.
5 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. http://stat.gov.pl/syg-
nalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-
sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html,
dostęp 15.09.2016
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kiem częściej chorują, więcej wydają na leczenie. Dodatkowo
stałe obciążenia, takie jak czynsz, opłaty za elektryczność, gaz i
media, stanowią duży procent wydatków.

Sytuacja ekonomiczna ma znaczący wpływ na funkcjonowa-
nie społeczne osób starszych. Jednakże to nie sama ekonomia
wyklucza osoby starsze z uczestnictwa w życiu kulturalnym, spo-
łecznym czy politycznym. To społeczeństwo wyklucza osoby star-
sze z tych obszarów. Tzw. większość społeczeństwa uważa, że
osoby starsze przeżyły już swoje życie, powinny usunąć się w
cień, powinny stworzyć miejsce dla młodych. Można wyróżnić
dwa podstawowe typy postaw społecznych w stosunku do osób
starszych. Pierwszy, to usuwanie osób starszych z przestrzeni
społecznej, wypychanie poza granice społeczeństwa, z powodu
braku użyteczności, nieprzydatności, niesprawności, bycia ob-
ciążeniem. I ten typ postaw jest dominujący. Drugi typ postaw,
to okazywanie szacunku ze względu na wiek i doświadczenie6. 

3. Osoby starsze a rodzina

W Polsce odchodzi się od rodziny wielopokoleniowej. 
W związku ze zmianami kulturowymi zmniejsza się również więź
członków rodziny. Ludzie starsi coraz częściej w ostatnim okresie
życia są samotni i sami muszą radzić sobie z ograniczeniami za-
równo psychicznymi, jak i fizycznymi. Struktura rodziny w Pol-
sce uległa istotnym zmianom, nastąpiło zmniejszenie liczby
rodzin wielopokoleniowych, dominują rodziny jednopokole-
niowe. Osoby starsze często tworzą jednoosobowe gospodar-
stwa. Rzadko mogą liczyć na opiekę i pomoc dzieci, które często 
w oddaleniu prowadzą własne życie. Nie są w stanie zaopieko-
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6 M. Kielar, Potrzeby w zakresie opieki i pomocy ludziom starym a zadania gerontologii spo-
łecznej, W: A. Radziewicz Winnicki (red.), Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku,
Katowice 1992, s. 528.
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wać się starszym rodzicem, tym bardziej, że w Polsce nie ma od-
powiednich form wsparcia instytucjonalnego w sprawowaniu
opieki nad człowiekiem starszym. Polacy mają bardzo głęboko
zakorzenione przekonanie, że opiekę nad osobą starszą powinna
sprawować rodzina. Rodzina daje możliwość zaspokojenia naj-
bardziej istotnych potrzeb człowieka, tj.: poczucie użyteczności,
bezpieczeństwa, przynależności, tożsamości, relacji międzypo-
koleniowych, ciągłości biografii7. 

Mimo wielu problemów finansowych i organizacyjnych pań-
stwo i samorządy prowadzą dość aktywne działania na rzecz
osób starszych. Jednym z miast, ale nie jedynym, które prowadzi
działanie na rzecz seniorów jest Warszawa. Władze miasta stwo-
rzyły program Warszawa Przyjazna Seniorom, spójny z wytycz-
nymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu
jest zmiana postrzegania seniorów przez społeczeństwo, przede
wszystkim przez dzieci i młodzież. Równocześnie proponowane
są różne działania skierowane do osób starszych. Najpowszech-
niejszymi usługami świadczonymi przez miasto na rzecz senio-
rów są usługi opiekuńcze. Mają one zapewnić zaspokojenie
potrzeb zarówno gospodarczych, higienicznych, jak i zdrowot-
nych. Od 2012 roku działa program pomocy dla seniora, który
jest finansowany z budżetu państwa i do 2016 roku wydano
ponad 100 milionów złotych. Do 2020 roku program ten ma
kosztować 280 milionów złotych8.   

4. Rehabilitacja społeczna osób starszych 

Rehabilitacja społeczna to stworzenie możliwości zaangażo-
wania się osób starszych w działania na rzecz integracji społecz-
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7 Tamże.
8 Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014- 2020, http://ozrss.pl/wp-content/uplo-
ads/2015/04/Dlugofalowa_polityka_senioralna_WIGOR.pdf, dostęp 30.09.2016
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nej, pobudzenie aktywności społecznej, zaradności osobistej,
utrzymania samodzielności, wypełniania ról społecznych. Reha-
bilitacja społeczna osób starszych ma na celu podtrzymanie
uczestnictwa w życiu społecznym bądź, jeśli zostało ograniczone
w dużym zakresie próbę jego przywrócenia, odbudowania. Jedna
z najbardziej znanych form to uczestnictwo w Uniwersytetach
III wieku, klubach aktywności seniora, wolontariacie.

4.1. Uniwersytety III wieku

Pierwsze Uniwersytety III wieku powstały w latach 70-tych
XX wieku, były placówkami propagującymi edukację ustawiczną
dorosłych, partnerami w dyskusjach nad zaistniałymi procesami
związanymi z przemianami demograficznymi, jak również orga-
nizatorami aktywnego życia społecznego wśród seniorów.9

W 1975 roku powstało Międzynarodowe Towarzystwo Uni-
wersytetów III wieku – AIUTA, uznane przez ONZ, WHO,
UNESCO i Międzynarodowe Biuro Pracy, skupiające Uniwer-
sytety III wieku z całego świata. Celem towarzystwa była współ-
praca między uniwersytetami oraz prowadzenie badań
dotyczących edukacji ludzi starszych. Towarzystwo AIUTA po-
stawiło sobie cel: nie pozwolić, aby ludzie starsi byli spychani na
margines życia, stworzyć dla seniorów system kształcenia usta-
wicznego i przede wszystkim przełamać stereotypy dotyczące
starości.10

W Polsce pierwszy Uniwersytet III wieku  powstał w 1975
roku, w Warszawie z inicjatywy prof. medycyny, gerontologa,
Haliny Szwarc. Był to równocześnie pierwszy Uniwersytet III
Wieku w krajach tzw. demokracji ludowej. Prof. Szwarc była ini-
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9 Raport Uniwersytety Trzeciego Wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób star-
szych, http://www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf, dostęp
15.09.2016 

10 Tamże.
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cjatorką powołania w Polsce kolejnych tego typu uniwersytetów:
w 1976 roku we Wrocławiu, 1977 roku w Opolu, w 1978 roku
w Szczecinie, potem w Łodzi i w Krakowie, na początku lat 80-
tych XX wieku powstaje Uniwersytet III wieku w Lublinie. W
następnych latach powstają podobne placówki w całej Polsce.
Dziś działa w Polsce około 500 takich uniwersytetów, skupiając
ponad 100 tys. słuchaczy. Większość działa w miastach, na
wsiach jest ich około 11%11. 

Celem pierwszych Uniwersytetów III wieku było umożliwie-
nie zdobywania wiedzy osobom starszym i poprawa jakości życia.
Polskie Uniwersytety III wieku w swojej działalności uwzględ-
niają zmiany zachodzące w życiu politycznym, społecznym i gos-
podarczym w kraju, które w sposób szczególny wpływają na życie
seniorów. Wydłużające się życie ludzi oraz związana z tym chęć
utrzymania jak najdłużej aktywności psychofizycznej spowodo-
wały, że do programów edukacyjno – aktywizacyjnych skierowa-
nych do osób starszych włączono aktualne i współczesne
problemy. W ten sposób Uniwersytety III wieku mogą zapewnić
osobom starszym zaspokojenie różnych potrzeb, włączyć ich w
życie publiczne i obywatelskie. Uniwersytety III wieku rozwijają
także integrację międzypokoleniową, inicjując współpracę ze
szkołami wyższymi. Na Uniwersytetach III wieku odbywają się
praktyki studenckie i staże zawodowe, podczas których studenci
prowadzą, między innymi kursy komputerowe, zajęcia językowe
i ruchowe. 

Działalność Uniwersytetów III wieku skupia się przede
wszystkim na profilaktyce gerontologicznej, czyli wzmacnianiu,
podtrzymywaniu aktywności intelektualnej, poznawczej oraz fi-
zycznej słuchaczy. Działania profilaktyczne prowadzone są po-
przez popularyzację wzorów bycia aktywnym w wieku starszym,
włączanie osób starszych w życie społeczności lokalnych, popu-
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laryzację nauki i współczesnych technologii. Uniwersytety speł-
niają rolę placówek edukacyjno – aktywizujących dla osób w
wieku starszym, umożliwiają aktualizację wiedzy, zdobywanie
nowych umiejętności, jak również pozwalają aktywnie uczestni-
czyć w życiu społeczności lokalnych12. 

Na chwilę obecną w Polsce rozróżniamy trzy formy działania
Uniwersytetów III wieku. Zaliczamy do nich: 

– Uniwersytety III wieku stanowiące nierozerwalną część
uczelni wyższej, powołane przez władze uczelni; 

– Uniwersytety III wieku utworzone dzięki inicjatywie ludzi
starszych, są to samodzielne stowarzyszenia lub organizacje
pozarządowe. Patronat naukowy sprawują uczelnie wyższe,
współpracują również z jednostkami samorządu lokalnego
i organizacjami pozarządowymi; 

– Uniwersytety III wieku wchodzące w skład jednostek or-
ganizacyjnych samorządu lokalnego, takich jak centra kul-
tury czy ośrodki pomocy społecznej13.

Poprzez uczestnictwo w Uniwersytetach III wieku wzmac-
niana jest samoocena starszego pokolenia. Zajęcia prowadzone
na Uniwersytetach III wieku to kursy obsługi komputera, poru-
szania się w Internecie, korzystania z poczty elektronicznej, ob-
sługi konta bankowego, nauka języka obcego, zajęcia
artystyczne, warsztaty i wykłady dotyczące zdrowego żywienia,
seminaria, dyskusje, kursy samoobrony.

W badaniach Uniwersytetów III wieku przeprowadzonych
przez GUS jako cel artykułowane było przede wszystkim kształ-
cenie, nauka i poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań
słuchaczy (445 UTW). Priorytetem było stworzenie możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu (438 UTW), upowszech-
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12 Borczyk W., Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, Wrzos, Warszawa 2012, s. 2.

13 Tamże.
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nianie zdrowego trybu życia (420 UTW), stworzenie możliwości
nawiązywania lub utrzymania  kontaktów  towarzyskich  (381
UTW)  oraz  aktualizacja umiejętności  słuchaczy  niezbędnych
do  aktywnego  życia  we  współczesnym  świecie  (367  UTW)14.
Z analizy danych wynika, że Uniwersytety III wieku prowadzone
przez stowarzyszenia i fundacje kładły większy nacisk na orga-
nizowanie pomocy wzajemnej wśród słuchaczy, reprezentowanie
ich interesów wobec władz lokalnych i rządowych oraz upo-
wszechnianie zdrowego trybu życia niż placówki tego typu pro-
wadzone przez szkoły wyższe15. W badaniu Uniwersytety III
wieku poddano analizie 4 formy działalności, tj.: seminaria i wy-
kłady, regularne zajęcia, imprezy kulturalne oraz działalność spo-
łeczną. Najczęściej spotykaną formą okazały się imprezy
kulturalne organizowane przez 98,7% Uniwersytety III wieku.
Angażowanie seniorów w aktywność społeczną i umożliwianie
nawiązywania kontaktów  towarzyskich, podobnie wspólne  wyj-
ścia  do  kina,  czy  teatru  (79,7%). W ofercie 455 badanych
Uniwersytety III wieku (tj. 98,1%) znalazły się zajęcia regularne
prowadzone w formie lektoratów, kół zainteresowań, warsztatów
czy treningów. Średnia frekwencja na zajęciach regularnych or-
ganizowanych w ramach Uniwersytetów III wieku wyniosła
ponad 70%, a 12 uniwersytetów odnotowało wręcz 100%-wą
frekwencję. Najczęściej zajęciami tego typu były lektoraty z ję-
zyka angielskiego (83,3%  UTW  organizujących  zajęcia  regu-
larne)  oraz  zajęcia sportowe, a wśród nich gimnastyka  –
80,4%, Nordic Walking –  63,7% oraz pływanie –  51,0% Uni-
wersytety III wieku16. 

Zajęcia komputerowe były oceniane jako jedne z bardziej at-
rakcyjnych. Zajęcia z zakresu korzystania z nowoczesnych  tech-
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14 GUS, Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania, Urząd Statystyczny w
Gdańsku Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Gdańsk 2016, s. 3.

15 Tamże.
16 Tamże.
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nologii  informacyjnych  pozwalających  na  aktywne  uczestnic-
two  we współczesnym świecie realizowało ponad 72,5% Uni-
wersytetów III wieku prowadzących regularne zajęcia17.

Z analizy danych GUS wynika, iż zdecydowanie najliczniejszą
grupę  słuchaczy Uniwersytety III wieku stanowiły  kobiety  –
86,0%.  Największą grupą  wieku,  obejmującą  59,7% ogółu
słuchaczy,  były osoby w wieku 60 – 70 letnie18.  

Uniwersytety III wieku finansują swoją  działalność z wielu
źródeł. Najwięcej z nich, bo 77,6% jest finansowanych przynaj-
mniej w części z opłat wnoszonych przez słuchaczy, 64,9% ko-
rzysta z dotacji ze środków samorządowych, a 53,4% ze składek
członkowskich. Podobnie, jako główne źródło finansowania
wskazywano najczęściej opłaty słuchaczy (35%), składki człon-
kowskie (18%), a kolejnym ważnym składnikiem finansowania
były  dotacje samorządowe (25%) oraz ze źródeł publicznych
(8%)19.

4.2. Kluby aktywności seniora

Podobną działalność jak Uniwersytety III wieku prowadzą
kluby seniora, mają na celu również profilaktykę gerontolo-
giczną, której założeniem jest poprawa jakości życia osób star-
szych. Kluby aktywności seniora to spotkania osób starszych,
które mogą odbywać się raz w tygodniu do kliku razy w tygod-
niu. Osoby wspólnie wychodzą do kina, do teatru, jeżdżą na wy-
cieczki. Kluby aktywności seniora najczęściej powstają
spontanicznie i prowadzone są przez samych seniorów. Funk-
cjonują przy Domach Kultury, Spółdzielniach Mieszkaniowych,
Ośrodkach Pomocy Społecznej, a także przy dzielnicowych Za-
rządach Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. 
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W Klubach organizowane są spotkania w formie wykładów,
dyskusje dotyczące zdrowia, kultury, sztuki, zajęcia ruchowe, za-
jęcia artystyczne, zajęcia uczące nowych technologii20. Często
przy klubach porad udzielają specjaliści, tj.: psychologowie, le-
karze, rehabilitanci, geriatrzy. 

5. Aktywność społeczna osób starszych

Aktywność człowieka w starszym wieku ma wiele uwarunko-
wań. Im lepsza kondycja fizyczna i psychiczna tym większa ak-
tywność i lepszy stan zdrowia. Na aktywność seniora znaczący
wpływ wywiera posiadane wykształcenie, sytuacja materialna,
płeć. Kobiety żyją dłużej, są bardziej aktywne i częściej wychodzą
z domu. Z badań przeprowadzanych przez E. Koprowiak i B.
Nowak wynika, że starsze pokolenie najwięcej wolnego czasu
przeznacza na pomoc dzieciom i wnukom, na pracę na własnej
działce, oglądanie TV i czytanie21. 

Propozycje zajęć i rozrywki dla starszego pokolenia mieszka-
jącego w mieście mają przede wszystkim Uniwersytety III wieku,
kluby seniora, natomiast na wsi funkcję tę pełnią przede wszyst-
kim Koła Gospodyń Wiejskich i parafie. 

Koła Gospodyń Wiejskich działają od końca XIX wieku,
współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołami, parafiami,
samorządami. Zwiększają uczestnictwo mieszkańców wsi w za-
jęciach kulturalnych, kultywują folklor i sztukę ludową. Bardzo
często działają wspólnie z kościołem. Wiele świąt kościelnych,
odpustów, dożynek i innych uroczystości na wsiach organizowa-
nych jest z pomocą kobiet z KGW. To one przygotowują wieńce
dożynkowe i tradycyjne potrawy na lokalne uroczystości. KGW

225Magdalena Lejzerowicz Osoby Starsze: edukacja i aktywizacja

20 M. Kaczmarczyk, E. Trafiałek, Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na po-
myślne starzenie, Gerontologia Polska, tom 15, nr 4, 2007, s. 117.

21 E. Koprowiak, B. Nowak, Style życia ludzi starszych, Wyd. Neurocentrum, Lublin 2007,
s. 372-375.
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wspólnie z proboszczami wiejskich parafii organizują akcje spo-
łeczne i charytatywne. Polska wieś tak, jak i miasto odchodzi 
z różnych powodów od modelu wielopokoleniowej rodziny.
Dzieci często wyjeżdżają do miasta lub za granicę, seniorzy zos-
tają sami w domu, a ponieważ polska wieś jest słabo wyposażona
w instytucje świadczące usługi opiekuńcze i placówki usługowe,
powstała więc konieczność organizowania działań samopomo-
cowych i pomocy sąsiedzkiej22. Dzięki dotacjom z Unii Europej-
skiej Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają swą działalność
występując coraz częściej z szerszą ofertą skierowaną do miesz-
kańców wsi.

Co roku w dużych miastach odbywają się cykliczne imprezy
integracyjno – edukacyjne dla osób starszych tzw. Senioralia lub
Juwenalia III wieku, pod koniec czerwca odbywa się w Warsza-
wie Parada Seniorów. W barwnym korowodzie z Placu Konsty-
tucji w Warszawie do Centrum Sztuki Współczesnej przema-
szerowało kilka tysięcy seniorów. Seniorzy poszli w paradzie,
żeby pokazać, że są, że mają talenty i ambicje, ale również pro-
blemy i potrzeby. W 2015 roku parada zakończyła się piknikiem
i międzypokoleniową potańcówką prowadzoną przez Dj Vikę –
najstarszą polską prezenterkę muzyki. Również w Teatrze Palla-
dium w Warszawie w dniach 22 – 24 VI 2015 roku odbyły się
VIII Juwenalia III wieku. Jest to największy w Polsce i w Europie
festiwal „pozytywnie zakręconych artystycznie” seniorów organi-
zowany przez Fundację AVE przy wsparciu m. st. Warszawy. Na
festiwal przyjechało kilkuset seniorów z ponad 200 grup twór-
czych z kilkuset Uniwersytetów III wieku, domów kultury i or-
ganizacji seniorów. Głównym celem tych imprez jest promocja
nowoczesnych form aktywizacji seniorów i przedstawienie do-
robku Uniwersytetów III wieku i innych organizacji seniorów.

226 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

22 P. Błędowski, Ekonomiczne aspekty opieki długoterminowej w krajach UE, Nowiny Le-
karskie Nr. 82, Warszawa 2013, s. 61 – 69.

ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 226



Kolejną możliwością aktywności społecznej jest uczestnictwo
w wolontariacie. Jest to działanie na rzecz ludzi potrzebujących,
które również umożliwia zaspokojenie własnych potrzeb: bycia
użytecznym, potrzebnym, przynależności do określonej grupy,
samorealizacji. Osoby starsze jako wolontariuszy można spotkać,
np. w szpitalach, hospicjach, schroniskach dla bezdomnych,
przedszkolach, świetlicach. Bardzo popularna stała się ostatnio
akcja czytania dzieciom: „Bajkowa Europa łączy pokolenia”,
„Wędrujący klub czytających dzieciom”.

6. Korzystanie z Internetu przez osoby starsze

Internet to technologia, która zmieniła życie człowieka rów-
nież starszego. Dzięki internetowi senior może zdobywać nowe
umiejętności, może się kontaktować z otoczeniem, jak również
załatwiać sprawy codzienne. Liczba osób korzystająca z inter-
netu systematycznie wzrasta, w tym także seniorów, chociaż w
tym przedziale wiekowym jest nadal stosunkowo mała. W Polsce
z internetu korzysta około 20 % osób w wieku od 65 do 74 lat,
oraz około 10% osób w wieku powyżej 64 lat23. Internet wpływa
na życie rodzinne, stosunki towarzyskie i społeczne oraz eduka-
cję seniora. Stanowi dla seniora okno na świat, likwiduje poczu-
cie osamotnienia, umożliwia komunikację z innymi ludźmi,
znajomymi, z rodziną. Dzięki Internetowi seniorzy mogą pogłę-
biać wiedzę i umiejętności. Znaczny odsetek seniorów nigdy nie
korzystał z Internetu, bo aż 87% w wieku od 65 do 74 lat i
ponad 65% osób w wieku 55 – 64 lat24. Podstawową barierą jest
czynnik psychologiczny. Duża część seniorów uważa, że kompu-
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ter i Internet to domena ludzi młodych, że bardzo trudno jest
nauczyć się korzystania z komputera i że można te urządzenia
bardzo szybko zepsuć. Ograniczenia te wynikają również z po-
wodu osłabienia uwagi i pamięci starszych ludzi. Dla starszego
pokolenia istotna jest więc nauka obsługi komputera i korzysta-
nia z Internetu. Potrzebna jest więc osoba, która nauczy, jak to
robić. Pomocne mogą być umiejętności i wiedza średniego i
młodszego pokolenia. Dzieci i wnuki mogą zachęcać rodziców i
dziadków do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i In-
ternetem. 

Po dłuższym korzystaniu z Internetu ta technologia staje się
prostsza i istotna w codziennym życiu. Seniorzy korzystają
przede wszystkim z poczty elektronicznej, wyszukiwarek, portali
informacyjnych, Skype, który często umożliwia stały kontakt z
bliskimi. Część osób starszych korzysta również z elektronicznej
bankowości, zakupów on – line, z rejestracji medycznej, potrafi
obrabiać i przesyłać zdjęcia. Dla większości starszych ludzi umie-
jętność korzystania z internetu ma również ważny aspekt psy-
chologiczny. Dzięki internetowi osoby starsze często z ograni-
czoną mobilnością mogąc komunikować się z innymi, nie czują
się samotne. Poprzez Facebook można kontaktować się z ludźmi
o podobnych poglądach. Internet przydaje się także seniorom –
podróżnikom. Mogą zdobywać nie tylko wiedzę o miejscach,
które chcą zwiedzić, a także wyszukiwać tanie hotele, połączenia
kolejowe czy lotnicze, można dzięki internetowi wyszukiwać in-
formacje dotyczące leków czy prawidłowej diety. Można również
zdobywać informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o wol-
nych terminach u specjalistów, czy możliwościach wyjazdu do
sanatorium. Korzystanie z Internetu może mieć także pozytywny
wpływ na samopoczucie seniora. Zwiększa się wiara we własne
możliwości, a początkowy strach przed rzeczami nowymi zmie-
nia się w fascynację. Osoba starsza jest zazwyczaj dumna, że po-
trafi, że jest nowoczesna i niezależna. 
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7. Działania na forum międzynarodowym dotyczące osób
starszych

Pierwsze spotkanie dyskusyjne z inicjatywy ONZ poświęcone
problemom starzejących się społeczeństw odbyło się w Argen-
tynie w 1948 roku, następne zostało zwołane na Malcie w 1969
roku. Pierwsze światowe zgromadzenie na temat osób starszych
odbyło się z inicjatywy ONZ w 1982 roku w Wiedniu. Opraco-
wano tam tzw. Plan Wiedeński, który określał zasady działania
wobec ludzi starszych. Przyjęto pięć zasad działania na rzecz se-
niorów:

• zasada niezależności – seniorzy mają prawo do bezpiecz-
nego życia, do opieki zdrowotnej, do możliwości do-
kształcania się i szkolenia, do mieszkania w domu
rodzinnym, jak długo jest to możliwe,

• zasada uczestnictwa – osoby starsze nie mogą być wyklu-
czone ze społeczeństwa, powinny brać aktywny udział w
kształtowaniu i realizacji programów, które mają wpływ
na ich życie, mieć możliwość dzielenia się doświadcze-
niem z młodszym pokoleniem, zakładania organizacji,

• zasada opieki – mówi, że seniorom należy się opieka ze
strony rodziny i społeczeństwa, osoby starsze muszą mieć
dostęp do opieki medycznej, do usług prawnych i socjal-
nych, do rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, 

• zasada samorealizacji – ma zapewnić osobom starszym
dostęp do dóbr kulturalnych, edukacyjnych, duchowych i
rekreacyjnych,

• zasada godności – mówi o tym, że człowiekowi starszemu
należy się szacunek, sprawiedliwe traktowanie niezależnie
od stanu materialnego i stanu zdrowia25.
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W 1990 roku zgromadzenie ogólne ONZ wyznaczyło dzień
1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Od
wielu lat pod patronatem UNESCO organizowane są Między-
narodowe Konferencje Edukacji Dorosłych. W 1997 roku taka
konferencja obyła się w Hamburgu. Opracowano tam program
przygotowujący ludzi starszych do życia w ciągle zmieniającym
się świecie. Opracowano plan, jak seniorzy powinni radzić sobie
z problemami fizycznymi i psychicznymi, jak powinni funkcjo-
nować w trzecim okresie życia, aby ich życie było satysfakcjonu-
jące. Z wiekiem często dotykają człowieka choroby, problemy
psychiczne, zwiększa się również poczucie osamotnienia. Zaleca
się, aby człowiek niezależnie od wieku starał się żyć we wspól-
nocie, rozwijał relacje międzyludzkie, był aktywny, rozwijał swoje
zainteresowania. Tylko wtedy może mieć poczucie zadowolenia
z życia. 

Unia Europejska promuje politykę aktywnej starości. Pań-
stwom członkowskim zaleca się podejmowanie działań umożli-
wiających osobom starszym pełne i aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym, poprzez tworzenie, promowanie i wspieranie pro-
gramów edukacyjnych. Do takich działań należy również zwięk-
szenie zatrudnienia osób starszych, umożliwienie wypowiadania
się w swoich sprawach i promowanie pozytywnego wizerunku
starości oraz solidarności międzypokoleniowej. Podkreśla się też
konieczność zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej dla tej
grupy społecznej, stabilności emerytur, a także pomocy społecz-
nej. Działania te mają zapobiegać zjawisku marginalizacji społecz-
nej osób starszych26.

1-4 grudnia 2009 roku odbyła się 6 Międzynarodowa Konfe-
rencja UNESCO w Belem. W konferencji tej wzięła również
udział delegacja polskich naukowców. Pracowano tam nad pro-
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gramem edukacji dla dorosłych, stwierdzając równocześnie, że
edukować można się do późnej starości27.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiły
rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i So-
lidarności Międzypokoleniowej.

W Polsce przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
działa Departament Polityki Senioralnej, który odpowiada za
tworzenie i rozwój kierunku działań skierowanych do seniorów,
warunków poprawy systemu wsparcia, a także za realizację
zadań w obszarze aktywnego procesu starzenia się28. Minister-
stwo opracowało również Założenia Długofalowej Polityki Se-
nioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Z jednej strony program
ten ma stworzyć możliwości aktywnego starzenia się przy zacho-
wanym zdrowiu, jak i prowadzenia samodzielnego życia przez
seniorów, z drugiej strony skierowany jest do władz publicznych
i organizacji pozarządowych. Program zakłada działanie w czte-
rech obszarach, które obejmują aktywność społeczną seniorów.29

I Priorytet – Edukacja ludzi starszych – ma na celu poszerze-
nie i rozwój oferty edukacyjnej z uwzględnieniem, tzw. wolonta-
riatu kompetencji, czyli wykorzystanie wiedzy i umiejętności
ludzi starszych. Edukacja ludzi starszych wymaga spełnienia
określonych form. Nie jest to edukacja, która ma doprowadzić
seniora do uzyskania stopnia naukowego lub podwyższenia kwa-
lifikacji zawodowych. Ma poprawić przede wszystkim samopo-
czucie starszych ludzi i jakość ich życia. Seniorzy, wolni od
zobowiązań zawodowych, mający dużo wolnego czasu, powinni
być zachęcani do działalności społecznej. To grupa mająca do-
świadczenie życiowe, jak i zawodowe. Może przekazać wiele wie-
dzy młodszemu pokoleniu. Równocześnie należy zauważyć, że
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27 Polski Komitet ds. Unesco, http://www.unesco.pl/?id=521, 12.07.2016
28 Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 roku, Monitor Polski

z dnia 17 sierpnia 2012 roku. poz. 590, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/pl/mpip-
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ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 231



wśród seniorów jest grupa, która chce w dalszym ciągu się uczyć.
Najczęstszym powodem, który motywuje starszych ludzi do
nauki jest chęć przebywania w grupie ludzi, również chętnych
do działania, a także chęć poszerzania wiedzy o współczesnym
świecie, bycia aktywnym i twórczym, ponieważ wraz z poszerza-
niem takiej wiedzy wzrasta poczucie własnej wartości30.

II Priorytet – Aktywność społeczna promująca integrację we-
wnątrz i  międzypokoleniową – zakłada rozwój różnych form ak-
tywności ludzi starszych przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury społecznej (biblioteki, domy kultury) oraz włącze-
nie do wspólnych działań młodszego pokolenia31.

III Priorytet – Partycypacja społeczna osób starszych – działa-
nia na rzecz zwiększenia udziału w życiu publicznym, społecznym,
gospodarczym i politycznym32. Działalność ta może przyjmować
różne formy. Od działalności w ramach Uniwersytetów III wieku,
klubów seniora, kółek zainteresowań przy gminnych bibliotekach,
towarzystw branżowych, społeczno-gospodarczych, czy kół gos-
podyń wiejskich lub kół parafialnych. W ramach tego priorytetu
należy zauważyć działanie ludzi starszych w wolontariacie. Według
GUS chęć zaangażowania w wolontariat przez ludzi starszych za-
deklarowało 10% badanych Polaków powyżej 55 roku życia,
wśród ludzi poniżej 25 lat odsetek ten wyniósł 22%33. 

IV Priorytet – Usługi społeczne dla osób starszych – priorytet
ten służy rozwojowi form wsparcia poprzez zwiększenie dostęp-
ności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych34.
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29 Tamże.
30 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020,

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/, dostęp
12.04.2016

31 Tamże.
32 Tamże.
33 GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa 2014, s.214.
34 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/, dostęp
12.04.2016
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Bardzo poważne traktowanie spraw osób starszych w Polsce zna-
lazło też odbicie w strukturach polskiego Parlamentu. 9 maja 2014
roku powstała stała Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, która
współpracuje zarówno z rządem, jak i środowiskami seniorów, a także
kreuje politykę senioralną i monitoruje realizację rządowych progra-
mów. Z inicjatywy tej komisji w czasie obrad II Kongresu UTW 
w marcu 2015 roku powstał Obywatelski Parlament Seniorów35.

8. Podsumowanie

Starość nie jest okresem jednolitym, obejmuje zarówno
zmiany biologiczne, psychiczne, jak i społeczne. Jest częścią dłu-
gotrwałego procesu fizjologicznego, który zachodzi we wszyst-
kich organizmach żywych. U każdego człowieka przychodzi 
w innym czasie. 

Osoby starsze potrzebują aktywności fizycznej, społecznej i in-
telektualnej, co potwierdza korzystanie z różnego rodzaju form
dokształcania oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Aktywność
osób starszych pozwala na integrację społeczną, międzypokole-
niową, zmniejsza wykluczenie społeczne oraz świadomościowe.

Proces aktywnego starzenia się to proces tworzenia optymal-
nych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeń-
stwa w celu poprawy życia w okresie starości36. Jednakże, co
warto podkreślić w Polsce potrzebny jest całościowy system
wsparcia dla osób starszych i zależnych. Członkowie rodzin, któ-
rzy chcą łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad seniorami po-
winni być wspierani przez państwo, tak merytorycznie, jak i
finansowo.
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35 Konsultacje społeczne sposobu wyłaniania delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów, Panorama Uniwersytecka, Biuletyn informacyjny Fundacji OPUTW, nr.3/2014,
s.15.

36 Ł. Jurek, Aktywne starzenie się jako paradygmat w polityce społecznej, Polityka Spo-
łeczna nr 3, Warszawa 2012, s.8. 
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OLDER PEOPLE: EDUCATION 
AND ACTIVIZATION

Summary

Polish society is a society of older people. Over the last cen-
tury life expectancy is steadily increasing. Currently in Poland
men live an average of 74 years, women 82 years37. The process
of aging is the subject of social, economic, educational research,
both nationally and internationally. 

The aim of the article is to demonstrate that education and
activisation of older people is a way to social and intergenera-
tional integration, prevents social and consious exclusion. Be-
cause of physical, intelectual and social activity older people do
not succumb to social isolation, they are committed to social life,
more self-reliant in fulfilling social roles, evaluate highly quality
of life.

Keywords: older people, education, activisation, social integration

235Magdalena Lejzerowicz Osoby Starsze: edukacja i aktywizacja

37 GUS, Trwanie życia w 2015 r., Warszawa 2016, s. 15.

ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 235



ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 236



R E C E N Z J E  S P R AW O Z D A N I A  VA R I A

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, 
red. M. L. Opiela, Wyd. Episteme, Lublin 2016, ss. 495, 

ISBN 978-83-62495-91-7 
[Edmund’s Bojanowski Compendium of education, edited by 

M. L. Opiela, Episteme Publishers, Lublin 2016, ss. 495, 
ISBN 978-83-62495-91-7]

Przygotowana w sposób wysoce merytoryczny publikacja
Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego pod redakcją
naukową s. dr hab. Marii L. Opiela, prof. KUL  jest wynikiem
jej rzetelnej i wnikliwej analizy i refleksji nad bogatą spuścizną
piśmienniczą bł. Edmunda Bojanowskiego, twórcy oryginalnego
systemu integralnego wychowania przedszkolnego zwanego po-
wszechnie „Ochronkami”. Edmund Bojanowski był człowie-
kiem niezwykle aktywnym społecznie o wielu zainteresowaniach
i ogromnych horyzontach intelektualnych (pedagog, filozof, his-
toryk, ekonomista), oraz wielkim potencjale ducha, wyrażającym
się w umiłowaniu Kościoła, Ojczyzny i człowieka, zwłaszcza tego
najmniejszego – dziecka, dobru, któremu poświęcił większość
swojej twórczości piśmienniczej. Siostra Profesor wykorzystując
swoje szerokie i zróżnicowane zainteresowania na polu pracy
naukowej, wnosi, ogromny i znaczący wkład w namysł nad dzia-
łalnością pedagogiczną i piśmienniczą E. Bojanowskiego, na
szczególne podkreślenie zasługuje jej rola w opracowaniu (re-
konstrukcji), i upowszechnianiu jego licznych niepublikowanych
notatek i pism o charakterze pedagogicznym. Jak sama podkreśla
najnowsza publikacja, „zgodnie z intencją autora rękopisów […]
może spełnić wiele funkcji – nie tylko naukowych, ale także kul-
turowych, społecznych, cywilizacyjnych. […] Tak przygotowany
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materiał, z zachowaniem struktury układu tekstu i oryginalności
sformułowań, poszerza istotnie wiedzę na temat polskiej myśli
edukacyjnej XIX wieku, a dzięki wzbogaceniu warsztatu badaw-
czego, może przyczynić się do podjęcia namysłu nad nią w kon-
tekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i przemyślenia
wielu szczegółowych zagadnień polskiej pedagogiki”.

Publikacja składa się z czterech wzajemnie dopełniających się
części, które zawierają szereg logicznie powiązane ze sobą podroz-
działów dopełnionych przez wprowadzenie przygotowanie przez
redaktora opracowania. Mając na uwadze przejrzystość struktury
i czytelność dzieła, całości „rozważań” Bojanowskiego zgroma-
dzonych w recenzowanym dziele została podzielona na dwie za-
sadnicze części, część A i część B. Pierwsza z nich nosi tytuł.
Ogólne podstawy wychowania dziecka i funkcjonowania ochron
sformułowane przez Edmunda Bojanowskiego, druga zaś część,
znacznie obszerniejsza i bardziej zróżnicowana treściowo, została
zatytułowana Proces integralnego rozwoju i edukacji dziecka w sys-
temie wychowania Edmunda Bojanowskiego oraz organizacja
ochron. Taka struktura dzieła pozwala z jednej strony zachować
oryginalny układ poszczególnych zagadnień, wprowadzony przez
samego Bojanowskiego, z drugiej zaś strony czyni to bardziej wy-
razistą i czytelną strukturę dzieła dla współczesnego czytelnika. 

„Część pierwsza” dzieła w zamyśle samego Bojanowskiego
stanowi swego rodzaju „rozszerzony” wstęp wprowadzający w
sposób istotny wszystkich zainteresowanych jego twórczością do
dalszych jego refleksji i rozważań pedagogicznych. Siostra Pro-
fesor jako redaktor dzieła zaznacza, iż Bojanowski nawiązuje tu
do różnych tradycji i wizji wychowania postrzeganego jako
sztuka, którą należy nabyć i zasadami, której należy się posługi-
wać. Bojanowski wprowadza tu zatem czytelnika w złożony
„świat” wyzwań stojących zarówno przed osobami jak i „insty-
tucjami” (ochronami), zajmującymi się wychowaniem. Docenia
przy tym rolę „potencjałów” „zapisanych w naturze dziecka
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zwracając jednoczenie uwagę na konieczność ich włączenia w
planowy proces wychowania, by ochronić dziecko nie tylko
przed aktualnymi niebezpieczeństwami, ale także ochronić go
wychowując integralnie”. Ta część dzieła stanowi więc wnikliwą
analizę dotyczącą wyjaśnienia początków i istoty „ochron” oraz
ich organicznego powiązania z rożnymi obszarami życia ludz-
kiego, społecznego czy historyczno-kulturowego. W zamyśle re-
daktora dzieła z pewnością chodziło o wyeksponowanie tu
wieloaspektowego ujmowania przez Bojanowskiego rzeczywis-
tości, które w konsekwencji doprowadziło go do integralnego
rozumienia edukacji osoby, dorobku ludzkiej myśli oraz wielo-
rakich społeczno-kulturowych uwarunkowań, w których wzrasta
i wychowuje się dziecko. 

„Druga część” dzieła, rozpoczynająca się od noszącej orygi-
nalny tytuł nadany przez Bojanowskiego „Dziecko – fizycznie,
umysłowo, obyczajowo”, jest wyrazem jego twórczych analiz do-
tyczących istotnych elementów wychowania integralnego we
wczesnej edukacji dziecka. W jego dociekliwych analizach
można dostrzec próbę zgłębienia tajników wychowania sprzyja-
jących pomyślnemu rozwojowi i edukacji dziecka, a tym samym
„pożądanemu” rozwojowi ludzkości. Jak podkreśla Siostra Pro-
fesor, sięgał on do historii i pojęć ludu, analizował rozwój myśli
i praktyki wychowawczej oraz instytucjonalnych form wczesnego
wychowania na przestrzeni wieków, by ostatecznie móc jak naj-
pełniej zrozumieć dziecko i dzieciństwo oraz dorobek i doświad-
czenie poprzednich pokoleń dążących do zapewnienia dziecku
warunków godziwego wzrostu fizycznego jak i duchowego (re-
ligijnego). Niezwykle doniosłego znaczenia nabiera tu, swoista
„otwartości” E. Bojanowskiego na nowe, a jednocześnie mające
swe źródło w tradycyjnych wartościach, elementy procesu wy-
chowania związane z postępującym rozwojem ludzkości oraz po-
jawiającymi się nowymi zagrożeniami zwłaszcza w sferze
moralnego i religijnego wychowania dziecka.  
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Kolejna najbardziej obszerna część dzieła, nosząca tytuł Wy-
chowanie i nauka w ochronach, jest niezwykle ciekawą i wielo-
aspektową próbą refleksji, a zarazem wskazania konkretnych
działań w obszarze związanym z integralnym rozwojem i wycho-
waniem dziecka. Z treści tej części dzieła wynika, że jest to moż-
liwe pod warunkiem systematycznego i umiejętnego
wspomagania rozwoju osobowego dziecka (stymulowanie jego
duchownym i społecznym potencjałem), przez kompetentnych
i pełnych charyzmy wychowawców (ochroniarki), dając mu tym
samym możliwość wejście na drogę permanentnego wzrastania
w człowieczeństwie. Takie spojrzenie na dziecko i proces jego
wychowania stanowi interesujące studium łączące w sobie is-
totne elementy przytaczanych przez E. Bojanowskiego spostrze-
żeń na temat wychowania z próbą ich aplikacji do konkretnej
rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej. Autor podnosi tu do-
niosłe kwestie dotyczące między innymi żywienia, higieny, za-
bawy, muzyki oraz przekazu wiary w procesie wychowania i
edukacji dziecka. Niezbicie dowodzi to, że Bojanowski z dużym
znawstwem i przekonaniem opisywał promowane przez siebie
strategie, koncepcje i cele związane z integralnym wychowaniem
dziecka. Na uwagę zasługuje tu także podkreślenie, iż Bojanow-
ski szczególną i wnikliwą uwagę zwracał na pochodzenie, cechy
i umiejętności opiekuńcze i wychowawcze ochroniarek, próbując
jednocześnie nakreślić swoistą strategię wypełniania przez nie
swych zadań wobec powierzonych im dzieci.

W ostatniej części dzieła pt: Instytucja ochron i ich działalność,
zwrócono uwagę na istotne zasady organizacyjne ochronek – do-
konując ich charakterystyki i opisu skuteczności. Bojanowski or-
ganizując zatem pierwsze ochronki wiejskie i przygotowując
teoretyczne podstawy ich funkcjonowania i organizacji, niejed-
nokrotnie, „nawiązywał do doświadczenia podobnych instytucji
i stowarzyszeń oraz brał pod uwagę możliwość, a nawet koniecz-
ność, współpracy z nimi”. Ostatecznie o zakresie i intensywności
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tej współpracy decydowało dobro tych, do których skierowana
była ich działalność – dzieci, ubogich, chorych oraz kobiet i ro-
dzin wiejskich. W ochronkach, jak podkreśla Siostra Profesor,
ważną rzeczą była nie tylko sama działalność wobec dzieci do
nich uczęszczających, ale również ich wpływ i sposób funkcjo-
nowania w konkretnym środowisku, innymi słowy chodziło o
odczytywanie potrzeb środowiska i umiejętne odpowiadanie na
nie, co z czasem stało się największym atutem ich powodzenia
wśród ludu.

Biorąc zatem pod uwagę całość przedstawionego do recenzji
dzieła, opartego na wybranych rękopisach bł. E. Bojanowskiego,
poddanych profesjonalnym zabiegom rekonstrukcyjnym i redak-
cyjnym przez Siostrę Profesor (redaktora opracowania), należy
stwierdzić, że stanowi ono komplementarną całość i niezbity
dowód na to, że E. Bojanowski głęboko wniknął w tajniki zawią-
zane z wychowaniem dziecka oraz wykazał ogromną mądrość i
roztropność wychowawczą powołując do życia instytucję ochro-
nek. Jednocześnie należy przy tym podkreślić ogromny wkład
pracy redaktora dzieła, rady naukowej i całego zespołu badaw-
czego, którzy wykazali się nieprzeciętną dociekliwością i zdol-
nością analizy ogromnego zasobu materiałów źródłowych, które
w sposób wysoce merytoryczny i przystępny udostępnili czytel-
nikowi w postaci opracowanego dzieła. Publikacja w swej zawar-
tości merytorycznej stanowi zatem dobrze zharmonizowany
zbiór refleksji teoretycznych i rozwiązań praktycznych związa-
nych z wychowaniem, które w swej całości niejako integrują wie-
dzę i doświadczenie pedagogiczne ówczesnego czasu. Podjęte w
publikacji dociekania pedagogiczne Bojanowskiego dobitnie
wskazują, że jego system wychowania ma charakter integralny
(natura, historia, religia) oraz odznacza się walorem prewencyj-
nym (profilaktycznym), gdyż nie tylko chroni przed „złem” ale
przede wszystkim uwrażliwia i uczy mądrości życia, stawiając
najmłodszym za wzór najwznioślejsze przykłady z życia narodo-
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wego i religijnego. Bł. E. Bojanowski uświadamia zatem czytel-
nikowi konieczność realizacji w wychowaniu takich działań,
które mają na celu ustawiczną troskę o dobro i godność dziecka,
a jednoczesnej pozwalają mu wzrastać duchowo przez czynny
udział w życiu Kościoła.

W obecnych realiach nowoczesnego społeczeństwa odwoła-
nie się do twórczości pedagogicznej E. Bojanowskiego z pewno-
ścią może pomóc zwłaszcza nauczycielom i wychowawcom w
ugruntowaniu wewnętrznej siły i przekonania do pokonywania
trudności wychowawczych i autentycznego zaangażowania się w
rozwój swoich podopiecznych. Warto również zaznaczyć, że po-
dejmowane w opracowaniu zagadnienia, są próbą refleksji i po-
szukiwania odpowiedzi przez wybitnego pedagoga XIX wieku
na istotne problemy związane z wychowaniem dziecka; ze wska-
zaniem na „projektowanie” takiej rzeczywistości wychowawczej,
która będzie adekwatną odpowiedzią na rodzące się nowe po-
trzeby edukacyjne i aspiracje podopiecznych. Należy przy tym
pamiętać, że działania wychowawcze wskazywane przez bł. E.
Bojanowskiego zawsze otwierają młodego człowieka na poszu-
kiwanie prawdy i dobra oraz rozbudzają w nim poczucie ducho-
wego piękna. 

Wszystkie zatem poruszane w publikacji zagadnienia wpisują
się w popularną obecnie formułę interdyscyplinarnego analizo-
wania zjawisk związanych z wielowymiarowym funkcjonowa-
niem zarówno jednostki, jak i danej „organizacji wychowawczej”
w przestrzeni życia społecznego. Niewątpliwie zatem przedsta-
wione do recenzji dzieło posiada wysoki walor naukowy i z pew-
nością znacząco wpisze się w toczącą się obecnie w różnych
ośrodkach naukowych w Polsce dyskusję dotyczącą problemów
wychowania. Ponadto ze względu na ciągłą aktualność porusza-
nych zagadnień, publikacja skłania do głęboko naukowej reflek-
sji ale również znacząco poszerza pole badań pedagogicznych i
edukacyjnych. Prezentowane zaś w publikacji analizy teore-
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tyczne i rozwiązania praktyczne oraz konkludujące wnioski
mogą służyć wielu środowiskom i gremiom akademickim w Pol-
sce i zagranicą za inspirację do dalszych badań nad spuścizną
naukową bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Wyrażam uznanie Siostrze Profesor za przygotowanie war-
tościowej publikacji i życzę kolejnych sukcesów na polu pracy
naukowej.

Andrzej Łuczyński  

Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki 
Jana Pawła II «Evangelium vitae», red. M. Parzyszek, 

D. Opozdy, B. Kiereś, Lublin 2015, 
s. 423, ISBN 978-83-62495-73-3

[The value of life and education. The 20th anniversary 
of the encyclical Evangelium vitae of  John Paul II, 

ed. M. Parzyszek, D. Opozdy, B. Kiereś, KUL Publishers, 
Lublin 2015, pp. 423, ISBN: 978-83-6249-573-3]

„Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa
Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby
wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszyst-
kich epok i kultur1”.

Z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Jana
Pawła II Evangelium vitae pracownicy Katedry Pedagogiki Ro-
dziny podjęli się redakcji ksiązki „Wartość życia a wychowanie w
XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae” (pod re-
dakcją  M. Parzyszek, D. Opozdy, B. Kiereś). 

Praca zbiorowa „Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę
encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae” składa się z pięciu części.
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Część pierwsza jest poświęcona wychowaniu osoby ludzkiej –
omawiane są tu następujące zagadnienia: istotowo-pedagogiczny
aspekt kształtowania szacunku dla życia ludzkiego w świetle Evan-
gelium vitae Jana Pawła II (A. Rynio), kształtowanie postaw wa-
runkujących rozwój osoby ludzkiej, refleksje w świetle Encykliki
Jana Pawła II Evangelium vitae (K. Olbrycht). Na uwagę w tej czę-
ści zasługują jeszcze 3 artykuły. Przedstawiają one pedagogię na-
dziei i miłosierdzia (S. Chrobak), ludzkie życie jako cel wychowa-
nia i kryterium jego oceny (B. Kiereś) oraz problematykę wycho-
wania do wartości i godności ludzkiej (M. Paprocki).

Druga część jest największą w całej pracy, zawiera ona pro-
blematykę dotyczącą rodziny jako sanktuarium życia i składa się
z 8 artykułów. Warto zaznaczyć aktualność problematyki podej-
mowanej przez autorów. Szczególne zainteresowanie wzbudza ar-
tykuł T. Olearczyk, która omawia życie jako uniwersalną i nie-
podważalną wartość w koncepcjach rodziny i wychowania w cy-
wilizacji chaosu i konsumpcjonizmu. Autorka podkreśla rolę ro-
dziny w procesie wychowania dziecka, ważnym zagadnieniem jest
także otwarcie rodziców na nowe życie. W swoim artykule D.
Opozda omawia system wartości rodziców, który jest drogą wy-
chowania w rodzinie. Autorka podkreśla  złożoność  i zróżnico-
wanie  problematyki aksjologicznej w pedagogice. W kolejnym
artykule A. Korman pisze o drodze integracyjnych innowacji w
rodzinie z perspektywy ukraińskiej. I. Gumińska podejmuje
temat wartości zapomnianych. Autorka pokazuje sytuację, w któ-
rej współczesny człowiek się znajduje, można by rzec, że jest za-
biegany za karierą, finansami, luksusem. Kontynuacją zagadnienia
jest artykuł pani K. Rogozińskiej, który omawia aksjologiczny wy-
miar kołysanek dla dzieci. W kolejnym artykule A. Miernik
przedstawia archetypiczne wzorce męstwa w baśniach. 

Nie brakuje i praktycznego zastosowania podejmowanej pro-
blematyki, a mianowicie A. Bojarska omawia wieloaspektowy
obraz życia katolickich rodzin wielodzietnych – studium przy-
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padków. E. Kuszewska przedstawia rolę dziadków w procesie
wychowania, bazuje się na encyklice Evangelium Vitae, która 
w numerze  94 mówi o roli dziadków w rodzinie. 

Trzecia część jest poświęcona wartości życia ludzkiego 
w okresie prenatalnym i zawiera 4 artykuły. W tej części autorzy
podkreślają odpowiedzialność rodziców za nowe życie. A. Linca-
Ćwikła mówi o odpowiedzialnej prokreacji jako szansie dla pra-
widłowego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym. Czytając ten
artykuł można zauważyć, rzetelne opracowanie podejmowanego
tematu. Ciekawy artykuł J. Marcinkowskiej – o naturalnych me-
todach planowania rodziny jako przejaw postawy rodziców
wobec wartości życia. W tym artykule autorka tłumaczy różnicę
pomiędzy antykoncepcją a NPR na przykładzie przeprowadzo-
nych badań. E. Lichtenberg-Kokoszka analizuje objawy poczę-
tego ludzkiego życia. K. Waliczek w swoim artykule szuka
odpowiedzi na pytanie: wychowanie czy inżynieria genetyczna?

Czwarta część nosi tytuł wartość życia ludzkiego w starości 
i cierpieniu. W tej części znajduje się 5 artykułów. Na szczególną
uwagę zasługują: K. Uzar-Szcześniak, która omawia Jana Pawła
II pedagogia starości; M. Połom zastanawia się nad wartością
życia w obliczu choroby psychicznej. W tym artykule autorka
mówi o specyfice choroby psychicznej, o wartości życia jako
darze miłującego Boga; W. Zgłobicka-Gierut przeprowadza ana-
lizę wierszy o starości i cierpieniu napisanych przez poetkę Bro-
nisławę Betlej w 2012 roku podczas jej hospitalizacji. Autorka
na początku artykułu stawia pytanie o wartość życia w starości 
i w cierpieniu. L. Pietruszka w swoim artykule młodość o jesieni
życia na podstawie przeprowadzonych badań rozważa o prze-
mijalności życia. Współautorski artykuł P. Leśniak i M. Leśniak
mówiący o znaczeniu aktywności społecznej i rodzinnej w ocenie
jakości życia osób starszych rozpoczyna się od próby znalezienia
obiektywnej definicji starości i starzenia się. Następnie autorki
omawiają  typy aktywności osób starszych i przeprowadzają ana-
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lizę. Na końcu artykułu autorki wskazują na rolę dziadków 
w życiu rodzinnym. 

Piąta część mówi o zagrożeniach wartości życia, składa się 
z 7. artykułów. Można zauważyć, że ta ostatnia część pracy zbio-
rowej ma podłoże bardziej religijne niż w poprzednich częściach.
Część tą rozpoczyna artykuł ks. M. Sztaby o wartości i sensie życia
w świetle nauczania Jana Pawła II.  Interesujący jest artykuł 
D. Kornas-Bieli, która omawia kryteria początku życia ludzkiego,
koncepcję preembrionu, in vitro i eksperymenty medyczne. Za-
sługuję na uwagę artykuł współautorek A. Roczniak i M. Woźniak
o współczesnych zagrożeniach biblijnego obrazu osoby ludzkiej.
M. Parzyszek omawia zagrożenia życia ludzkiego w świetle ency-
kliki Evangelium vitae Jana Pawła II. Ks. prof. J. Śledzianowski
mówi o Ewangelii życia a wzrastającej liczbie samobójstw i przy-
zwoleniu na eutanazję. T. Litwin prezentuje doktrynę Kościoła
katolickiego dotyczącą problematyki kary śmierci. A. M. Kowal-
czyk mówi o godności osoby ludzkiej jako centrum i punkcie od-
niesienia wszelkich działań w obszarze mediów. Autorka analizuje
wybrane dokumentu Kościoła katolickiego.

Publikacja ta kończy się krótką notką biograficzną o auto-
rach.

Z pewnością trzeba stwierdzić, że recenzowana książka zain-
teresuje nie tylko pedagogów, nauczycieli, wychowawców ale
także studentów, pracowników socjalnych, tych wszystkich któ-
rzy na co dzień spotykają się z tak zwaną cywilizacją śmierci.
Publikacja jest pomocą dla młodego człowieka, który stoi na bez-
drożu, jest zagubiony i nie może dokonać właściwego wyboru.

Zamierzeniem autorów było przyjęcie perspektywy pedago-
gicznej jako wiodącej. Warto by było poświęcić kilka rozdziałów
na omówienie problematyki wartości życia a wychowania w uję-
ciu interdyscyplinarnym. Chociaż jak na początku zaznaczyłam
nie było to pierwszorzędnym celem publikacji. 

Iryna Ahapava
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Barbara Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. 
Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, 

Seria Scripta Philosophiae Classicae, 
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo

KUL, Lublin 2015, ss. 321 
[At the foundations of personalistic pedagogy. The philosophical

context of the dispute over education, Polish Society 
of St. Thomas Aquinas  – KUL, Lublin 2015, pp. 321, 

ISBN: 978-83-60144-84-8; 978-83-8061-097-2]2

Uwagi ogólne
„Okazuje się zatem, że spór o pedagogikę jest uwarunkowany

filozoficznie, a ostatecznie jest on sporem o filozofię” (s. 193).
To krótkie zdanie można uznać nie tylko za motto recenzowanej
książki Barbary Kiereś U podstaw pedagogiki personalistycznej.
Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, ale i za istotę relacji
filozofii i wychowania oraz samej filozofii wychowania. Jak prze-
konywał Mieczysław Gogacz: „istnieje wyłącznie wychowanie fi-
lozoficzne”3, ponieważ pedagogika jest nauką o zasadach.

B. Kiereś w swojej najnowszej książce nie tylko wykazuje, że
nie można wychowania oderwać od jej filozoficznych podstaw,
ale podejmuje się ich przeanalizowania i usystematyzowania 
z perspektywy tomistycznego personalizmu. Punktem wyjścia
jest klasyczny podział na idealizm i realizm (s. 65-72). Mamy więc
idealizm na gruncie filozofii i pedagogiki oraz filozoficzny i pe-
dagogiczny realizm. Zdaniem Autorki, krytyka tego podziału jest
bezpodstawna, gdyż wynika on zarówno z samej rzeczywistości
– bytu i jego poznania. 

Najbogatsza jest tradycja idealizmu. Zarówno filozofia, jak 
i pedagogika idealizmu ma wiele odmian i nurtów, które wobec
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2 Pierwodruk: „Roczniki Pedagogiczne” t. 8 (44), nr 1 – 2016, s. 125-132.
3 Cyt. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 55.
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siebie nawet są opozycyjne4. Wynika to po pierwsze z natury sa-
mego idealizmu, który opiera się na monizmie lub dualizmie, ra-
cjonalizmie lub irracjonalizmie (fideizmie). W konsekwencji
Barbara Kiereś dzieli pedagogikę idealizmu na kolektywną (fa-
szyzm, nazizm i komunizm) i indywidualną (liberalizm i anar-
chizm), uzyskując w ten sposób pedagogikę pięciu socjalizmów5.
Ich cechą wspólną jest zredukowanie ontologii i antropologii (w
tym aretologii) wychowania i dostosowanie ich do głoszonego
przez dany socjalizm światopoglądu i ideologii. Takie „wycho-
wanie” nabiera cech urabiania człowieka do zadań i celów wy-
znaczanych przez utopie, konstrujące idylliczne, ale oderwane
od rzeczywistości i prawdy o człowieku, wizje uszczęśliwienia, 
a nawet „zbawienia” człowieka. 

Z kolei realizm pedagogiczny B. Kiereś wiąże z personaliz-
mem, który jej zdaniem nie ma konfesyjnego charakteru (zob.
Appendix). Stanowi on fundament cywilizacji łacińskiej (F. Ko-
neczny). Swoją koncepcję realistycznej personalistycznej peda-
gogiki formułuje ona w oparciu o poglądy Arystotelesa, św.
Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, Jacka Woronieckiego, Mie-
czysława Alberta Krąpca, Wojciecha Feliksa Bednarskiego i św.
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 

Zatem w polskiej pedagogice mamy trzy koncepcje wycho-
wania: pedagogikę kolektywizmu, indywidualizmu i personalis-
tyczną.
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4 Idealizm epistemologiczny głosi pierwszeństwo myślenia przed poznaniem, zaś idealizm
ontologiczny – pierwszeństwo myśli, idei przed tym, co realne. Idealizm redukuje więc
realną rzeczywistość do przeżyć umysłu poznającego lub jego konstrukcji. Idealizm epi-
stemologiczny dzieli się na immanentny (G. Berkeley, D. Hume) i transcendentny 
(I. Kant), zaś idealizm metafizyczny na subiektywny (G. Berkeley) i obiektywny (G. W.
F. Hegel, K. Marks). Por. M. Krasnodębski, Idealizm, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku, red. T. Pilch, Suplement, Warszawa 2010.

5 Faszyzm i nazizm są odmianami socjalizmu (NSDAP to przecież Narodowo Socjalis-
tyczna Niemiecka Partia Pracy), tak jak komunizm będący socjalizmem międzynarodo-
wym, zaś liberalizm to socjalizm kapitalistyczny. Por. też H. Kiereś, Trzy socjalizmy.
Cywilizacja łacińska wobec modernizmu, Lublin 2000.
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Struktura pracy

Książka składa się z dwóch części, Wprowadzenia, Zakończe-
nia (Od wiedzy o człowieku do sztuki wychowania) oraz Apen-
dixu. Otwiera ją Słowo od Wydawcy autorstwa Andrzeja
Maryniarczyka. Część pierwsza zatytułowana: Problem persona-
lizmu. Aspekt filozoficzny składa się z trzech trzech rozdziałów,
które kolejno dotyczą: stanu badań i przeglądu stanowisk filo-
zofii personalizmu (1); filozoficznego sporu na gruncie realizmu
i idealizmu (2) oraz realistycznej wykładni personalizmu (2).
Część druga – Ku personalizmowi w pedagogice – składa się rów-
nież z trzech rozdziałów: Aspekt historyczny personalizmu w pe-
dagogice (1); Pedagogika dziś (2); Personalistyczna paedagogia
perennis. Zarys problematyki (3). Ostatecznie praca składa się z
szczęściu nierównomiernych rozdziałów. Ich objętość waha się
od 19 (rozdział 2 w części I) do ponad 100 stron (rozdział 3 czę-
ści II) i jest ona wyznaczona specyfiką omawianych problemów
w poszczególnych z nich. Na uwagę zasługuje Appendix, w któ-
rym została podjęta polemika, czy pedagogika personalistyczna
jest pedagogiką chrześcijańską i konfesyjną? Ponadto oprócz
spisu treści w języku polskim książka jest opatrzona w jego an-
gielskie tłumaczenia wraz ze streszczeniem w tym języku. Po-
siada również bibliografię oraz indeks osobowy i przedmiotowy. 

Najważniejsze aporie książki

Do najważniejszych zagadnień poruszonych w książce należy
zaliczyć:

1. Personalizm nie jest nurtem jednorodnym, opartym na
tych samych przesłankach filozoficznych i przedstawiający
spójną i integralną wizję człowieka;

2. Faktycznie w polskiej przestrzeni kulturowej mamy do czy-
nienia z trzema pedagogikami i dwoma nurtami filozoficz-
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nymi je determinującymi. Są one wyznaczone przez filozo-
ficzny idealizm lub realizm; 

3. Po 1989 roku w Polsce wprawdzie została podjęta próba
przezwyciężenia „pedagogiki totalnej”, ale nastąpiło uwi-
kłanie wychowania w inne ideologie, ponieważ wyrastają
one z idealizmu, który „nie wyjaśnia rzeczywistości, ale
uzasadnia swoje wizje (utopie)” (s. 13);

4. Obalenie mitu głoszącego dychotomię modernizm i post-
modernizm;

5. Wychowanie (paideię) należy oprzeć na filozofii realistycz-
nej i cywilizacji łacińskiej, które nie tylko są wciąż aktualne,
ale jako wynikające z natury bytowej człowieka, dają moż-
liwość najpełniejszego ukształtowania jego możności, czyli
wychowania;

6. Filozofia św. Tomasza z Akwinu i jego współczesnych in-
terpretatorów (szczególnie: M. A. Krąpca) stanowi punkt
zwrotny dla personalistycznej pedagogiki;

7. Pedagogika personalistyczna i realistyczna (paedagogia pe-
rennis), wyrastając z antycznej filozofii, stanowi szersze zja-
wisko naukowe, niż pedagogika chrześcijańska (vel
katolicka) i nie należy jej utożsamiać z tym co konfesyjne. 

Ad. 1. B. Kiereś dokonuje podziału personalizmu na perso-
nalizm horyzontalny, teistyczny pozatomistyczny i teistyczny to-
mistyczny. Zadaniem personalizmu jest „pełna aktualizacja życia
osobowego wychowanka” (s. 13). Uzasadnia, że nie ma jednego
uniwersalnego personalizmu, ponieważ każdy z nich jest zbudo-
wany na innych filozoficznych przesłankach i związku z tym for-
mułuje inną, często sprzeczną ze sobą wizję człowieka i jego
wychowania. Za element wspólny można uznać jedynie postulat
o wyjątkowości człowieka (s. 24), co jednak jest zbyt ogólne aby
sformułować spójną jego wizję. Personalizm horyzontalny (atei-
styczny) jest owocem kolektywizmu (nazizm, komunizm, fa-
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szyzm) i  indywidualizmu (liberalizm, anarchizm) oraz pesy-
mizmu lub optymizmu (s. 29). Personalizm teistyczny pozato-
mistyczny wiąże Barbara Kiereś z E. Mounierem, M. Schelerem
i R. Ingardenem (s. 34-37), przeprowadzając krytykę ich antro-
pologicznych stanowisk. Ostatni z personalizmów wiąże ona z
filozofią M. A. Krąpca, M. Gogacza i K. Wojtyły.

Ad. 2. Autorka książki U podstaw pedagogiki personalistycz-
nej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie wyróżnia trzy pe-
dagogiki oraz dwa nurty filozoficzne. Zacznijmy od filozofii. Są
to idealizm i realizm. Idealizm jest zbudowany na redukcjoniz-
mie ontologicznym oraz antropologicznym, ujętym w kluczu:

– monizm contra dualizm;
– materializm contra spirytualizm (na gruncie dualizmu);
– racjonalizm contra irracjonalizm (kryptoracjonalizm vel

postmodernizm).

Na idealizmie są nabudowane: kolektywizm (1) i indywidua-
lizm (2), zaś na realizmie – personalizm (3) (s. 246). W kolekty-
wizmie człowiek jest częścią przyrody lub społeczeństwa, 
a indywidualizmie: człowiek jest zabsolutyzowaną jednostką 
(s. 14). W filozoficznym idealizmie i w konsekwencji w różnych
nurtach pedagogiki idealistycznej nie ma przejścia „od konstruk-
cji myślowych do realnego świata” (s. 72).  

Co w zamian proponuje realizm krytyczny (taki w swoich
rozważaniach przyjmuje Barbara Kiereś)? Wyróżnia się realizm
poznawczy (epistemologiczny) i metafizyczny (ontologiczny)6.
Realizm poznawczy uznaje, że pierwszoplanowo poznajemy rze-
czywistość, a dopiero wtórnie sam proces myślenia i własną świa-
domość, przeżycia. Rzeczywistość oddziałuje na poznającego
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6 Oczywiście dużym uproszczeniem z perspektywy współczesnej filozofii jest zestawieniem
ze sobą tych dwóch terminów: metafizyka i ontologia. Por. M. Gogacz, Elementarz me-
tafizyki, Warszawa 1987, s. 166. 
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człowieka, „odciska” się w jego zmysłowo-umysłowych władzach
poznawczych. Realizm metafizyczny, głosi zaś, że istnienie bytu
jest niezależne od myślenia7. Tak ujęty realizm jest przeciwień-
stwem poznawczego i metafizycznego idealizmu. Na gruncie rea-
lizmu odrzuca się:

– wewnętrzną sprzeczność tez filozoficznych;
– sceptycyzm;
– relatywizm;
– subiektywizm;
– agnostycyzm;
– irracjonalizm, który B. Kiereś słusznie określa mianem

kryptoracjonalizmu (postmodernizm). W konsekwencji ne-
guje się także wynikające z nich: sensualizm, emotywizm i
fideizm, ponieważ jako takie są one działem rozumu.

Na płaszczyźnie wychowania realizm gwarantuje integralne
wychowanie, obejmujące całego człowieka jako byt duchowo-
cielesny. Odrzuca się tu redukcjonizm obecny w pedagogikach
idealistycznych. Dokonuje się „uprawa” (paideia) człowieka jako
osoby na gruncie jego konstitutivum. Obejmuje ono (s. 97-117):

– zdolność do poznania;
– zdolność do miłości;
– wolność;
– podmiotowość wobec prawa;
– suwerenność bytową;
– godność;
– religijność;
– dobro wspólne na płaszczyźnie społecznej.  
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7 Za K. Ajdukiewiczem wyróżnia się realizm naiwny i krytyczny (zob. Zagadnienia i kie-
runki filozofii, Kęty-Warszawa 2004). Realizm krytyczny (w przeciwieństwie do naiw-
nego) po dokonaniu refleksji epistemologicznej i rozważeniu stanowiska idealistycznego,
dokonuje jego krytyki, przyjmując niezależne od myślenia istnienie bytu. Problem oma-
wia szeroko A. B. Stępień we Wstępie do filozofii, Lublin 2001. 
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„Filozofia stoi przed dysjunkcją: albo realizm – albo idea-
lizm” (s. 70). Tertium non datur! Nie ma trzeciej możliwości
(takie podejmowano, co w konsekwencji prowadzi do idea-
lizmu). Stąd B. Kiereś stawia pytanie, który z nich „oddaje spra-
wiedliwość światu i człowiekowi”?

Ad. 3. Niektórzy ze współczesnych pedagogów stoją na sta-
nowisku, że borykamy się z kryzysem wychowania i samej peda-
gogiki. Barbara Kiereś w recenzowanej książce wskazuje, że
współczesna polska pedagogika powstała po tzw. transformacji
ustrojowej, tylko pozornie jest „chaotycznym” i przypadkowym
zbiorem różnych idei na płaszczyźnie swoich filozoficznych prze-
dzałożeń. Przeciwnie jest ona celowo ukierunkowana na relaty-
wizowanie klasycznego modelu człowieka i jego wychowania.
Czyżby zatem powszechnie deklarowany pluralizm światopog-
lądowy był tylko niezrealizowanym życzeniem?

Współczesnej pedagogice nurtu idealistycznego B. Kiereś za-
rzuca ponadto uwikłanie w socjalizm jako cywilizację życia gro-
madnego (s. 149-152). Socjalizm odpowiada za zanik życia
duchowego (s. 153) oraz za własną autosakralizację, wrogość
wobec wszystkiego innego co nie jest socjalizmem, wrogość do
chrześcijaństwa oraz postmodernizm (s. 153-154). Stąd Autorka
książki z tej perspektywy dokonuje krytycznej analizy „idei”
współczesnej pedagogiki: idei podmiotowości, godności, aser-
tywności ekspresji, wartości i tolerancji (s. 163-188).     

Ad. 4. Za twórcami postmodernizmu powiela się mit o tym,
że postmodernizm stanowi odmienną filozofię niż modernizm,
że się od niego odcina, wprost stanowiąc o jego „śmierci”. Jed-
nak postmodernizm nie tylko nie „pokonał” modernizmu, ale w
swojej istocie stanowi jego kontynuację. Modernizm, tak jak
postmodernizm, jest odmianą idealizmu, zatem nie obejmuje on
całej europejskiej historii filozofii (s. 158). Realizm filozoficzny
nie należy do tradycji modernizmu. Stąd propozycja Barbary
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Kiereś wydaje się nie tylko zasadna ale i potrzebna, gdyż na Za-
chodzie Europy pod wpływem postulatu zgłoszonego przez J.
Habermasa, odkrywa się ograniczoność postmodernizmu i szuka
się nowych ujęć w filozofii i antropologii oraz samej pedagogice8.
W obliczu tego doświadczenia praca U podstaw pedagogiki per-
sonalistycznej stanowi bardzo ważny i alternatywny głos w dys-
kusji o filozoficznych podstawach teorii wychowania i edukacji. 

Ad. 5. Kiereś zauważa, że źródeł personalizmu można doszu-
kiwać się w już w starożytności, u źródeł powstania filozofii, gdy
człowiek odrzucił myślenie mitologicznie. Personalistyczne my-
ślenie o człowieku jest obecne u sofistów i Sokratesa, a następnie
Platona i Arystotelesa, w filozofii helleńskiej oraz patrystyce i fi-
lozofii wieków średnich (s. 56). To właśnie na przełomie antyku
i średniowiecza Boecjusz nawiązujący do wcześniejszych sporów
trynitarnych, ukuł termin osoby (persona est rationalis naturae
individua substantia). Sam zaś termin personalizm po raz pierw-
szy został użyty dopiero w XVIII wieku. Nie jest zatem przypad-
kiem, że Barbara Kiereś łączy personalizm z paideią. Paideia
„oznacza formowanie młodego człowieka przez edukację i wy-
chowanie” (s. 123). Autorka słusznie zauważa, że greckie wzorce
kulturowe przetrwały po upadku greckiej państwowości i od-
działywały na inne starożytne kultury, tworząc „najdoskonalszy
wyraz humanizmu” (s. 124). „Z faktu – pisze – że kulturowy fun-
dament Europy stanowi grecka paideia, płynie powinność poz-
nawczego wniknięcia w jego istotę, jest ona jak twierdzi Jaeger,
depozytorem poznawczym dla wszelkich teorii wychowania. (…
) wszelkie zakłócenia w systemie wychowania, ich wewnętrzny
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8 Zachęcająca wydaje mi się też opinia S. Sztobryna, który w tekście pt. Biodoksografia
pedagogiczna pisze, iż nie należy bezkrytycznie poddawać się aktualnej modzie, a plura-
lizm badań naukowych dopuszcza też inne badania naukowe niż te inspirowane post-
modernizmem. Por. S. Sztobryn, Biodoksografia pedagogiczna w: Uczenie się z biografii
innych, red. E. Dubas, W. Świtalska, Łódź 2011, s. 39-51.
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rozkład i kryzysy pedagogiczne są konsekwencją odcięcia się od
greckiej tradycji” (tamże). A fundamentem tej greckiej tradycji
jest wychowanie aretologiczne i kalokagatia. Dokonuje się w niej
odkrycia transcendencji człowieka, jego wolności i godności oraz
ukierunkowania ich na wymiar obowiązków jednostki wobec
wspólnoty, czyli dobra wspólnego (s. 126-127). Czy paideia nie
jest „duchową płodnością”, której zadaniem jest zrodzenie czło-
wieka jako człowieka? Jej celem nie jest egostyczna doskonałość
jednostki – dodaje Barbara Kiereś – ale naród i dobro wspólne
osób i Bóg (s. 126 i 236). 

Autorka książki w swoim relistycznym personalizmie kores-
ponduje z nauczaniem Jana Pawła II, stąd jako podsumowanie
swoich rozważań chciałbym przytoczyć wypowiedź Jana Pawła
II: „Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym ontycz-
nym podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przed-
miotem i celem. Kultura jest tym, przez co człowiek jako
człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej ‘jest’. Na tym
także opiera się owo kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym, czym
człowiek jest, a tym co posiada, pomiędzy ‘być’ a ‘posiadać’. Kul-
tura pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym związku z tym,
czym (raczej kim) człowiek ‘jest’, natomiast związek jej z tym, co
człowiek ‘ma’ (posiada), jest nie tylko wtórny, ale i całkowicie
względny. Wszystko, co człowiek ‘ma’ (posiada), o tyle jest
ważne dla kultury, o ile jest kulturo-twórcze, o ile człowiek po-
przez to, co posiada może pełniej być jako człowiek, pełniej stać
się człowiekiem we wszystkich właściwych dla człowieczeństwa
wymiarach swego bytowania”9.   

Wychowanie więc to aktualizacja sprawności intelektualnych
i moralnych cnót (J. Woroniecki). Dlatego „(…) wychowanie jest
koniecznym składnikiem ludzkiej kultury. Człowiek bowiem jest
bytem spotencjalizowanym, a jednym dobrem człowieka jest jego
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9 Przemówienie Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w siedzibie ONZ do spraw Oświaty,
Nauki i Kultury (UNESCO), Paryż, 2 czerwca 1980, Kraków 1980, s. 6-7.
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własne życie, które jest mu zadane. Jest ono jego dobrem, ale w
życiu społecznym jest ono tzw. dobrem wspólnym, racją istnienia
i spoiwem wspólnoty ludzkiej. I właśnie sfera tego, co człowie-
kowi zadane, a więc jego integralnie widziane życie jest przed-
miotem poznania (wyjaśniania) pedagogiki i polem działalności
wychowawczej. Wychowanie jest długotrwałym procesem, a po-
lega ono na usprawnieniu człowieka w osiąganiu należnego mu
dobra. Przedmiotem poznania pedagogiki i jej dobrem jest realny
człowiek, musi on zatem rozporządzać właściwą teorią tego
dobra, zaś praktyka wychowawcza musi ‘przełożyć’ ogólną wie-
dzę o człowieku na konkretne sytuacje wychowawcze, czyli zna-
leźć odpowiednią metodę pokierowania wychowanka. Według
tradycji realizmu taką metodą jest aktualizacja i usprawnienie
cnót-dzielności, a przede wszystkim cnót tzw. kardynalnych: roz-
tropności, umiarkowania, męstwa i sprawiedliwości” (s. 257-258).

Stąd teoria wychowania przekłada się na praktykę wycho-
wawczą, chociaż nie są one ze sobą tożsame (s. 13). Jak pisze Au-
torka książki: „Postępowanie wychowawcy staje się takim
wzorem, jeśli jest on «świadkiem dobra» (exempla trahunt). Per-
sonalistyczna pedagogika miłości i woli unika błędu emotywizmu
(zredukowania miłości do sfery popędowo-uczuciowej czło-
wieka) oraz błędu determinizmu (wolność jest złudzeniem) i in-
determinizmu (woluntaryzmu) antropologicznego (wolność to
dowolność)” (s. 248). 

Ad.6. Filozofia Akwinaty stanowi „przewrót kopernikański”
w ontologii i antropologii filozoficznej. Przekłada się on na etykę,
epistemologię oraz na samo wychowanie. Tomasz wprowadzając
do filozofii teorię aktu istnienia dokonał właśnie tego „prze-
wrotu” nie tylko na płaszczyźnie samej filozofii, ale i wychowa-
nia10. Współcześnie są one interpretowane, czy posługując się
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10 Próbę ich przeanalizowanie podjąłem w pracach: Człowiek i paideia. Realistyczne po-
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określeniem S. Swieżawskiego „odczytywanie na nowo” głównie
w Lubelskiej Szkole Filozofii Klasycznej (M. A. Krąpiec) i tzw.
Warszawskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego (M. Gogacz)11.

Badania B. Kiereś zawarte w recenzowanej książce w sposób
komplementarny stanowią wykładnię realistycznej pedagogiki
(głównie w ujęciu Szkoły Lubelskiej) i jej personalistycznej filo-
zofii wychowania. Jak czytamy w pracy: (…) „człowiek jest
bytem spotencjalizowanym, a jego życie to proces aktualizacji
tego, co jest mu zadane przez ludzką naturę, dlatego wychowanie
jest konieczne, zarówno w jego indywidualnym, jak i społecznym
wymiarze” (s. 16). 

Personalistyczne (realistyczne) wychowanie obejmuje zatem
całego człowieka: jego sferę intelektualno-wolitywną, uczucia 
i ciało. Jest więc uprawą (usprawnieniem) intelektu i woli, wy-
chowaniem charakteru i wypracowaniem sprawności ciała. Nie
można jednak osiągnąć tych celów, bez wyboru adekwatnej do
bytowej struktury człowieka, jego koncepcji. Słuszny więc jest
apel Autorki, aby była nim personalistyczna i realistyczna wizja
człowieka jako osoby. W niej usprawnia się człowieka w praw-
dzie, dobru i pięknie. Jak zaznacza Barbara Kiereś – dobro nie
jest rezultatem konsensusu, umowy (s. 160), tak samo jak prawda
i piękno. Bowiem na „gruncie poznania teoretycznego rozstrzyga
się rozumienie tego czym jest piękno, dobra i prawda i wobec
tego są one ważne dla nauki o człowieku” (s. 101). Sam zaś czło-
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wstawy wychowania, wyd. 1, Warszawa 2008 i wyd. 2, Warszawa 2009 oraz w ich skró-
cie: Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowujące tomizmu konsekwen-
tnego, Białystok 2013.

11 Na temat odmian polskiego tomizmu i pedagogiki tomistycznej zob.: M. Krasnodębski,
Polska paideia neotomistyczna w perspektywie odmian tomizmu, w: Úloha osobností a
institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Prezentace školství a
vzdělanosti, red. N. Pelcova, T. Kasper, S. Sztobryn, Univerzita Karlova v Praze. Na-
kladatelství Karolinum, Praha 2013, s. 207-220 oraz Myśl pedagogiczna neoscholastyki
i neotomizmu, Filozofia i pedagogika (seria wydawnicza), t. IX, red. tomu M. Krasno-
dębski, red. serii A. Murzyn, Warszawa 2014.

ZP nr 8 środki od strony 177 do końca 305 korekta ahapava:Layout 1  2017-05-12  23:26  Page 257



wiek nie jest tylko materią lub tylko duchem, ale realnie istnieją-
cym bytem duchowo-cielesnym, podmiotującym swoje działania
właściwe ze swoją rozumną naturą.

Ad. 7. Pedagogikę personalistyczną (realistyczną) utożsamia
się z pedagogiką chrześcijańską, przy czym ta ostatnia jest nie-
kiedy odczytywana jako „partykularna” i „konfesyjna”, a zatem
ograniczona i gorsza (s. 261). Autorka recenzowanej książki sta-
wia linię demarkacyjną pomiędzy pedagogiką personalistyczną
a światopoglądowo zaangażowaną pedagogiką chrześcijańską.
Zdaniem B. Kiereś „(…) personalistyczna wykładnia człowieka
jest teorią uniwersalną (bezzałożeniową), czyli teorią logicznie
(poznawczo) pierwotną, ale nie neutralną wobec światopoglą-
dowych decyzji człowieka” (s. 18).   

Podsumowanie

Podtrzymuję swoją opinię, którą napisałem w związku z re-
cenzją innej książki tej Autorki: „Wypada w tym miejscu pogra-
tulować Autorce doskonałej „intuicji” filozoficznej, dość
dobrego warsztatu, którym mógłby poszczycić się nie jeden „za-
wodowy” filozof. Kiereś przyznaje, że „nie zajmuje się profesjo-
nalnie filozofią” (…). Takiej fachowości można życzyć wielu
pedagogom, którzy na skutek źle przeprowadzonej propedeutyki
filozofii lub jej ideologicznego charakteru, w najlepszym przy-
padku bezzasadnie ją kompilują (Należy tu dodać, iż język wy-
powiedzi B. Kiereś jest prosty, klarowny, co jest dodatkowym
atutem książki, gdyż nie utrwala dodatkowej bariery jaka jest
związana z używaniem terminologii filozoficznej i naukowej)”12.

„Takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie”
(Jan Zamoyski, cyt. za: A. Maryniarczyk, Słowo od Wydawcy, 
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12 Cyt. M. Krasnodębski, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria
Pedagogiczna” 1(2009)3, s. 138. 
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s. 7). Książka Barbary Kiereś stanowi bardzo ważny głos świad-
czący o własnie tym zatroskaniu o „młodzieży chowanie”, 
o kształt współczesnej refleksji nad wychowaniem i filozofią wy-
chowania w Polsce. Powinna ona zostać doceniona i krytycznie
przeanalizowane przez tych wszystkich, którym bliska jest re-
fleksja o wychowaniu. Gorąco polecam pracę Barbary Kiereś za-
równo teoretykom wychowania, jak i osobom praktycznie
zmagającym się z trudem tej sztuki. Książka U podstaw pedago-
giki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
to obowiązkowa lektura. Serdecznie gratuluję Autorce jej dzieła,
życząc aby nie tylko trafiło „pod strzechy”, ale i również do opi-
niotwórczych „salonów”. 

Mikołaj Krasnodębski

Dariusz Zalewski, Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice, 
z przedmową Pawła Skrzydlewskiego, Lublin 2015, ss. 211,

ISBN 978-83-934015-7-4 
[Disobedient children, obedient parents. 

EK Dariusz Zalewski Publishing Company, 
Lublin 2016, pp. 209, ISBN: 978-83-934015-7-4]

Książka Dariusza Zalewskiego pt. Nieposłuszne dzieci, po-
słuszni rodzice stanowi kolejne opracowanie autora z zakresu
praktycznej filozofii wychowania. Wcześniej ukazały się inne
jego publikacje: Wychować człowieka szlachetnego (Lublin 2003,
2006, 2013 i 2011 – e-book), Sztuka samowychowania (Lublin
2007, 2012 – e-book), Jak panować nad klasą? (e-book 2012)
oraz Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru (Lublin
2014). Bogactwo tytułów oraz ich wielokrotne wznowienia
świadczą nie tylko o zainteresowaniu pracami tego autora, ale
również o potrzebie uprawiania klasycznej edukacji.
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Książka Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice, którą sam autor
określa mianem „poradnika” (s. 16), składa się z dwóch części:
Sekrety mistrzów i O posłuszeństwie na co dzień oraz Wstępu i
Wniosków końcowych. Dodatkowo książka jest opatrzona przed-
mową prof. dr hab. Pawła Skrzydlewskiego. Praca nie zawiera
bibliografii, co można wytłumaczyć jej popularyzatorskim cha-
rakterem. Jednak i w takich pracach bibliografia pozwala Czytel-
nikowi, niewprowadzanemu w meandry rozważanych zagadnień,
na ewentualne poszerzenie wiedzy z tej dziedziny. Stąd wydaje
mi się, że w kolejnych wydaniach książki należałoby ją zamieścić.
W części pierwszej znajduje się 26 rozdziałów, traktujących o pro-
blemach funkcjonowania rodziców i wychowawców w relacji z
dziećmi i wychowankami, zaś w części drugiej są 24 rozdziały, w
których Dariusz Zalewski omawia „najczęstsze błędy rodziców,
ich postawy mające decydujące wpływ na wychowanie, dylematy,
które muszą rozstrzygnąć, pułapki ideologiczne, jakie na nich czy-
hają oraz metody i techniki łatwe do praktycznego zastosowania”
(także).

W recenzji wydawniczej do książki Decyduj i walcz napisałem:
„praca Dariusza Zalewskiego stanowi doniosłą i aktualną propo-
zycję pedagogiczną. Jest to książka, w której Autor powołując się
na mądrość i doświadczenie greckich i rzymskich filozofów a na-
stępnie Ojców i Doktorów Kościoła oraz wybranych współczes-
nych pedagogów (szczególnie: J. Woronieckiego, F. W. Bednars-
kiego i F. W. Foerstera), daje szereg bezcennych wskazówek, jak
zostać arystokratą ducha. Współczesna kultura „zapomniała” o du-
chowym wymiarze człowieka, redukując go do wymiaru fizyczno-
uczuciowego (uczucia według Tomasza z Akwinu są zareagowa-
niem na wyobrażenie do dobra lub zła fizycznego. Jest to zareago-
wanie z poziomu władz zmysłowych człowieka13). W ten sposób
współczesny człowiek jest uwikłany w kulturę niską i masową, któ-
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13 Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, q.: 22, 24, 26, 29, 30-31.
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rej zadaniem jest tylko zaspokajanie potrzeb jego ciała. Ich domi-
nacja i oderwanie od tego, co Arystoteles określił mianem duszy
(psyche, anima), prowadzi do prymitywnego hedonizmu, relaty-
wizmu i materializmu, nieakceptowanego w kulturze antycznej14.
Stąd coraz bardziej powszechne staje się „zezwierzęcenie” czło-
wieka, pseudo-humanizm w postaci różnorakich ideologii i utopii.
Jedynym remedium wydaje się być klasyczna paideia, która nie za-
pominając o cielesnym wymiarze człowieka, kładzie nacisk na
wszechstronny intelektualny i moralny jego rozwój. Starożytni
określili to również mianem kalokagathii”.

W niniejszej recenzji podtrzymuję swoją opinię na temat po-
pularyzatorskiej twórczości Dariusza Zalewskiego, uznając jej
znaczenie na polu integralnej i realistycznej filozofii wychowania.
Rozpatruje się w niej człowieka jako istotę duchowo-cielesną,
wskazując na rolę integralnego wychowania, wszechstronnej
uprawy możności człowieka zgodnie z jej rozumną naturą, czyli
takie kształtowanie człowieka by na gruncie działania stał się on
bardziej człowiekiem. „Praca Zalewskiego – napisałem następnie
– nie tylko stanowi próbę przypomnienia i przywołania tego
greckiego ideału, ale jest czymś więcej: praktycznym przewod-
nikiem, uczącym jak ją osiągnąć, jak zostać arystokratą ducha,
jak nabyć duchową elegancję15. Dariusz Zalewski niczym Wer-
giliusz z Boskiej Komedii Dantego Alighierego przeprowadza nas
przez piekło i czyściec współczesnej kultury (w tym przez wy-
chowanie i edukację) by ostatecznie doprowadzić nas do zupeł-
nie innego wymiaru – wymiaru udoskonalonego człowieczego
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14 Greccy hedoniści przyjmując, że człowiek winien panować nad sobą, faktycznie odrzu-
cają radykalną formę hedonizmu, stąd obca im jest obecna jego forma. Epikur głosił, że
przyjemność winna być kontrolowana przez rozum. Szerzej omawiam ten problem w
tekście pt. Epikura filozofia wychowania, „Pedagogika Filozoficzna on-line” 1 (4) 2010,
s. 64-83: http://www.pedagogika-filozoficzna.edu.pl/images/pfonline/-pf_1_10.pdf.

15 Termin ten zaproponować prof. M. Gogacz właśnie dla określenia intelektualnych i
moralnych postaw, o których mowa w omawianej książce. Zob. więcej: M. Krasnodęb-
ski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago-Warszawa 2011.
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ducha, charakteru, cnót a nawet świętości. W zaproponowanej
przez niego wizji wychowania i kształcenia „uprawia się” czło-
wieka zarówno na płaszczyźnie jego natury i łaski (na gruncie
wychowania religijnego). Sądzę, że świadczy to o „duchowej”
jedności paidei antycznej i średniowiecznej, rozwijającej czło-
wieka w sensie wertykalnym, wysoko stawiając mu poprzeczkę.
Nie ma, więc klasycznie rozumianej paidei bez roztropności, mę-
stwa, umiarkowania i sprawiedliwości oraz miłości, prawdy,
dobra i piękna. Prowadzą one człowieka do wielkoduszności
oraz świętości. To właśnie ich wypracowanie jest konieczne nie
tylko do osiągnięcie „sukcesu” osobistego, ale również dobra
wspólnego. Bez niech nie byłoby na przestrzeni dziejów wybit-
nych: mężów stanu, uczonych, odkrywców, kompozytorów, bo-
haterów, społeczników, pedagogów, kapłanów, a także mądrych
ojców i matek”.  

W niniejszej recenzji podtrzymując swoje stanowisko, chciał-
bym wskazać na novum Nieposłusznych dzieci…, w stosunku do
innych praca tego autora. Wydaje mi się, że ta praca jest najbar-
dziej dojrzała i stanowi autorską koncepcję praktycznej etyki wy-
chowania w ujęciu D. Zalewskiego. Odróżnia on w niej etykę
wychowania od pedagogiki (s. 15). Etyka wychowania to zda-
niem Zalewskiego filozofia klasyczna, aretologia a nawet teologia
katolicka, zaś współczesna pedagogika to dziedzina odchodząca
od swoich filozoficznych korzeni, zdominowana przez biologię
i neurobiologię, co przekłada się na redukcję antropologicznego
wymiar wychowania. Książka Nieposłusznie dzieci… demaskuje
sprzeczności i błędy współczesnego wychowania, w których nie-
posłuszeństwo jest dopuszczane jako przejaw wolności ducha,
wręcz jego kreatywność. „W rzeczywistości – pisze D. Zalewski
– staje się wyrazem rozpaczliwej pychy” (s. 16). Dlatego w re-
cenzowanej pracy słusznie odróżnia się wiedzę od mądrości 
(s. 29). Mądrość – będąca celem nie tylko filozofów – jest umie-
jętnością znalezienia przyczyny wywołanej przez określony sku-
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tek oraz równoczesnego uchwycenia prawdy w dobru w wymia-
rze osobowym i społecznym. Z kolei wiedza to zbiór informacji,
niekiedy tylko erudycja, niestanowiąca jeszcze mądrości. Gdyby
wiedza była mądrością, to posiadałby ją komputery lub smar-
tfomy, urządzenia, których zadaniem jest gromadzenie i prze-
twarzanie informacji. Zalewski dodaje, że „naszym celem jest
przede wszystkim mądrość, a dopiero potem wiedza (choć nie
znaczy, że należy ją lekceważyć)”. W ten sposób autor Niepo-
słusznych dzieci… wpisuje się arystotelesowską etykę umiaru i
złotego środka16.

Starożytni Grecy byli bezkompromisowi, jeżeli chodziło o
wymagania stawiane antycznym filozofom. Filozofem, czyli mi-
łośnikiem (przyjacielem) mądrości mogła być osoba tylko niepo-
szlakowana moralnie, w pełni oddana poszukiwaniu prawdy,
czego wzorem był Sokrates, uwieczniony przez Platona. W słyn-
nej „modlitwie” Sokrates pozostawia nam wskazania jak postę-
pować w życiu, przestrzegając cnót:

„Panie, Przyjacielu nasz i wy inni, którzy tu mieszka-
cie, bogowie. Dajcie mi to, żebym pięknym był na we-
wnątrz. A z wierzchu, co mam, to niechaj w zgodzie żyje
z tym, co w środku. Obym zawsze wierzył, że bogatym
jest człowiek mądry. A złota obym tyle miał, ile ani unieść,
ani udźwignąć nie potrafił nikt inny, tylko ten, co zna
miarę we wszystkim”17.

Dariusz Zalewski w swojej realistycznej i „zdrowo-rozsądko-
wej” filozofii praktycznego wychowania odrzuca to „perfekcjo-
nistyczne” rozwiązanie, przyjmujące jedynie alternatywę: „albo
– albo”, albo pełne działanie podporządkowane cnocie, albo re-
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16 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996.
17 Cyt. Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, 14, b-c.
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zygnacja z ideałów wychowania. Czyżby Sokrates postawił nam
zbyt wysoką poprzeczkę? Zalewski nie przesądza tego, ale po
lekturze jego pracy można dojść do wniosku, że życie i samo wy-
chowanie, ma wiele odcieni szarości, zaś sam proces wychowa-
nia, pomimo porażek wychowawczych, należy wciąż na nowo
podejmować, niemal in infinitum. Nie oznacza to jednak pobłaż-
liwości dla wad: „dziecko ma zdobywać konkretne umiejętności
i wiedzę, a nie marnować czas” (s. 59). Dlatego potrzebna jest
praca nad charakterem i cnotą samego rodzica i wychowawcy 
(s. 25), ponieważ „(…) im człowiek bardziej uświęcony, tym lep-
szym będzie wychowawcą” (s. 26). Przecież verba docent, exem-
pla trahunt! Zatem nie bez znaczenia jest autorytet rodziców,
autorytet nauczyciela (s. 31), który szczególnie musi być pod-
party: optymizmem, pogodą ducha, cierpliwością i cnotą długo-
myślności (s. 35-39). W ten sposób można uniknąć acedii, która
jest „wadą moralną objawiającą się zniechęceniem i utratą wiary
w sens tego, co się robi” (s. 35). 

Nie bez znaczenie jest też osobowa relacja miłości. To właśnie
ona – wraz z mądrością – stanowi właściwe środowisko ochrony
i rozwoju człowieka. Miłość, jak pisze D. Zalewski, nie powinna
być oderwana od obowiązków i wymagań. Autor książki
ostrzega przed „tyranią ślepej miłości” (s. 41-43). Opowiadając
się za stanowiskiem krytykującym antypedagogikę dodaje, że
„często obserwujemy w swojej praktyce pedagogicznej sytuację,
gdy dziecko wie, co jest dobre, ale tego nie robi. Już w Nowym
Testamencie sam Jezus zwrócił na to uwagę: «duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało słabe». Ludzkie słabości odciągają od dobra
niezależnie od poczucia powinności. Dziecko woli się bawić niż
uczyć, choć wie, że powinno się uczyć; nie posprząta zabawek,
choć wie, że powinno posprzątać; kłóci się i popycha, choć wie,
że nie powinno. Dlaczego? Bo nie jest odpowiednio uspraw-
nione. Słowem – nie ma uformowanej cnoty” (s. 57). W Niepo-
słusznych dzieciach… Dariusz Zalewski przyjmuje ujęcie Jana
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Pawła II, w którym ten wybitny etyk „zachęcał do wymagania
od siebie, nawet gdy inni od nas nie wymagają. Kochajmy dzieci
i dlatego nie godzimy się na ich lenistwo, kłamstwo, tchórzostwo
itp.” (s. 54). Stąd w pracy jest obecna krytyka miłości rozumianej
jako uczucie, zredukowanego do sfery emocjonalnej człowieka.
Jego konsekwencją jest pobłażliwość, nieodpowiedzialność oraz
inne błędy wychowawcze. 

W ten sposób Dariusz Zalewski – tak jak w swoich poprzed-
nich publikacjach – dochodzi do zagadnienia cnoty i nawyku,
kluczowych w klasycznie ujętej filozofii wychowania. Wychowa-
nie aretologiczne to wychowanie oparte na arystotelesowskim
„złotym środku”. Wskazuje się w nim na znaczenie hartowania
ducha (a nie rozmiękczaniu go), roztropny wybór środków, poz-
nanie samego siebie. Bowiem „(…) cnota (arete) jest dziełem
czasu i wielokrotnych czynów” (s. 58), gdyż „nad cnotą trzeba
codzienne ciężko pracować” (s. 69) – dodaje. W wychowaniu
należy, zatem zmierzyć się z nadmierną erudycją, pychą, lenis-
twem, próżnością, brakiem karności i posłuszeństwa, kłótliwo-
ścią, agresją i buntem, zazdrością, chciwością, perfekcjonizmem
a także narkomanią. Zagrożeniem dla dziecka i jego wychowania
jest też kultura masowa promująca antywartości, hedonizm i
pseudo-autorytety, a nawet okultyzm. Odpowiedź, jak zmierzyć
się z nimi, znajdujemy właśnie w omawianej książce D. Zalew-
skiego, głównie w jej drugiej części.

Co zatem wybrać w wychowaniu: behawioralny „trening” (a
może nawet „tresurę”), czy liberalne „czarowanie słowami”, czyli
tzw. wychowanie bezstresowe? Autor Nieposłusznych dzieci…
sądzi, że zarówno wychowanie oparte na „dialogu”, jak i „dyscy-
plinie” nie musi wychowanka prowadzić do wypracowania cnót
i kierowania się nimi. W wychowaniu należy roztropnie posługi-
wać się jedną i drugą metodą – „(…) wychowanie wymaga na-
przemiennego stosowania różnych metod” (s. 66). Należy przy
tym, pamiętać, że to człowiek jako realnie istniejący byt wyznacza
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metody wychowania, a nie odwrotnie. Remedium – jak przeko-
nuje nas Zalewski jest etyka wychowania umiaru i cnót, ponieważ
„(…) cnota jest zdrowym umiarem w działaniu” (s. 164). 
W innym miejscu dodaje, że: „bez posłuszeństwa niemożliwe jest
właściwe prowadzenie dziecka. Warto podkreślić, iż wspomniana
cnota ma głębokie uzasadnienie społeczno-moralne. Akwinata
pisze o niej tak: «w wyniku samego porządku naturalnego, usta-
nowionego przez Boga w przyrodzie, byty mniej doskonałe pod-
dają się oddziaływaniu bytów doskonalszych. Podobnie w świecie
ludzkim na podstawie prawa naturalnego i Bożego podwładni
winni okazać posłuszeństwo przełożonym»” (s. 117).

Na zakończenie pragnę pogratulować D. Zalewskiemu i go-
rąco zachęcić do lektury jego pracy. Opracowanie Zalewskiego
jest niezwykłe nie tylko z powodu podejmowanego przez niego
tematu. Autor nie ogranicza się tylko do teoretycznych rozważań
na temat wychowania, ale głównie podejmuje krótkie aporie
(trudności) dotyczące praktyki wychowawczej. Te zwięzłe obję-
tościowo, ale bogate teksty poruszają wiele wychowawczych pro-
blemów, z którymi boryka się nie jeden rodzic i wychowawca.
W Przedmowie do książki Paweł Skrzydlewski zaznaczył, że nie
można „dać tego czego się nie ma – nemo dat quo non habet” 
(s. 11). Jeżeli nie ma się cnoty, to nie można jej nauczyć innych. 

Książka Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice jest skierowana
do bardzo szerokiej grupy odbiorów (pedagogów, psychologów,
terapeutów, katechetów), również a może przede wszystkim do
młodzieży szkolnej i akademickiej oraz rodziców, zatroskanych
o mądre wychowanie swoich pociech. Piękny i przystępny język
publikacji, aktualna i niezmiernie ważna problematyka oraz tak
szeroka grupa odbiorców, powinny przełożyć się na jej sukces 
i popularyzację samej edukacji klasycznej w ujęciu Dariusza Za-
lewskiego. Gratuluję Autorowi jego cennego opracowania. 

Mikołaj Krasnodębski
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Łukasz Stefaniak, Utopizm: źródła myślowe 
i konsekwencje cywilizacyjne, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 2011, ss. 212, ISBN 978-83-7702-158-5 
[Utopism: its mental sources and consequences 
for civilization, KUL Publishers, Lublin 2011, 

pp. 212, ISBN: 978-83-7702-158-5]

Uwagi ogólne

Książka Łukasza Stefaniaka pt. Utopizm: źródła myślowe 
i konsekwencje cywilizacyjne stanowi pierwszą rozprawę poświę-
coną filozoficznej analizie utopizmu i cywilizacji, napisaną z per-
spektywy filozofii klasycznej, w sposób całościowy obejmującą
utopie od starożytności do współczesności, w tym utopie opra-
cowanie przez rodzimych autorów. W pracy zostały również
omówione wątki pedagogiczne, tak często towarzyszące wizjom
utopijnym, gdyż jak wiadomo, utopia może być zrealizowana
głównie przez ukształtowanie młodego pokolenia, podatnego na
jej manipulacje i ideologię. 

Utopia zatem to „walka o rząd dusz”, walka o kontrolę nad
człowiekiem, jego ciałem i duszą, gdyż obejmuje ona ludzką ak-
tywność w całym jej spektrum: osobowym, społecznym, politycz-
nym. Jak zauważył jeden z recenzentów, książka „demaskuje te
systemy myślowe, które obiecują ludzkości «raj na ziemi», szczę-
ście i «prosperity», a w konsekwencji przyniosły ludzkości frust-
rację i przeróżne nieszczęścia” (z recenzji I. Dec, zamieszczonej
na okładce książki). 

Utopizm więc jest pewną wizją ukształtowania człowieka, wy-
chowania go, a może raczej jego tresury, by był posłusznym i poży-
tecznym przedmiotem na jej usługach. W ten sposób recenzowana
książka stanowi więcej niż cenne uzupełnienie, a nawet krytyczną
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polemikę z pracą Hansa Christiana Hartena, poświeconą związ-
kom kreatywności, utopii i wychowania18. 

Struktura i zawartość pracy 

Struktura książki Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cy-
wilizacyjne oprócz Wstępu i Zakończenia składa się z trzech czę-
ści, w których kolejno zostały przedstawione: dzieje utopii i stan
badań (część 1), filozoficzne wyjaśnienie utopizmu (część 2) oraz
jego cywilizacyjne konsekwencje (część 3). Część pierwsza to
prezentacja historii utopii od starożytności do czasów współczes-
nych, z uwzględnieniem polskiej myśli utopijnej oraz próba kla-
syfikacji utopii, ze wskazaniem na jej genezę i istotę. W części
drugiej, w czterech rozdziałach, zostały omówione: utopizm jako
problem cywilizacji, wizja człowieka zawarta w utopiach, metody
realizacji (wdrażania) utopii oraz analiza utopii z perspektywy
filozoficznego idealizmu i realizmu. Część ostatnia składa się z
czterech rozdziałów dotyczących: skutków utopizmu, do których
Autor recenzowanej książki zalicza: socjalizm, rewolucje i glo-
balizm.

Praca Łukasza Stefaniaka w syntetyczny sposób obejmuje
zatem całe spektrum zagadnień związanych z utopizmem, po-
cząwszy od jej genezy i historii, po skutki przez nie wywołane.
Autor w sposób szczegółowy zwraca uwagę na związek uto-
pizmu z filozoficznym idealizmem (tj. ontologicznym i episte-
mologicznym), socjalizmem (liberalizm, faszyzm, nazizm,
komunizm, anarchizm) i postmodernizmem. Książkę Utopizm:
źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne zamyka bogata bib-
liografia.
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Uwagi szczegółowe

Bardzo bogatą pod względem podejmowanych treści książkę
Ł. Stefaniaka wydaje się, że można sprowadzić do kilku najważ-
niejszych tez. Autor recenzowanej książki stoi na stanowisku, że:

1) – odróżnienia utopii od utopizmu;
2) – utopia to ucieczka w marzenia;
3) – utopizm jest niezgodny z naturą ludzką;
4) – źródłem utopizmu jest filozoficzny idealizm;
5) – „personalizm wyklucza wszelki utopizm” (s. 28). 

Ad. 1. Ł. Stefaniach zgodnie z etymologią słowa „utopia”
przyjmuje, że jest to „kraj, który nigdzie nie istnieje” (s. 59). Pier-
wotnie utopie były utworami literackimi (dokładnie: poetyckimi),
przedstawiające wizje nieistniejących, fikcyjnych społeczeństw,
których mieszkańcy żyją szczęśliwie, a ich relacje społeczne są
sprawiedliwe. Oprócz warstwy literackiej utopie zawierają prze-
słanie filozoficzno-polityczne, a zarazem sposób ich osiągnięcia.
Dlatego Autor książki pisze: „odróżniam z punktu widzenia filo-
zofii terminologicznie i metodologicznie utopię od utopizmu. Al-
bowiem mimo, że wymienione terminy są bliskoznaczne, to w
sensie istotowym – nietożsame. Otóż utopia to literacka wizja opi-
sująca doskonałą społeczność, to rodzaj moralitetu społecznego
(związanego z pojetycznym, tj. wytwórczym, aspektem poznania),
zaś utopizm to stanowisko, które traktuje utopię jako przyczynę
wzorczą polityki i ten zamysł traktuje w życiu społecznym (tj.
praktycznym (praxis) aspektem poznania). Utopizm towarzyszy
człowiekowi «od zawsze», a od czasów nowożytnych do dziś
dzień, jak dane jest nam obserwować, dominuje w teorii i prak-
tyce społecznej. Jest on nurtem wewnętrznie zróżnicowanym, bo-
wiem rządzi nim licentia poetica, a jej owocem jest cywilizacja tzw.
gromadnościowa (w terminologii Feliksa Konecznego), czyli so-
cjalistyczna” (s. 60).
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Ad. 2. Wobec tego utopia to ucieczka w marzenia. Ł. Stefa-
niak powołując się w swoich badaniach na poglądy socjologiczne
J. Szackiego (s. 70), wskazuje, że człowiek bezsilnie spotykając
się ze złem otaczającego go świata, ucieka w świat marzeń, po-
padając w apatię i bezczynność (utopia eskapistyczne). Marzenie
będące zespołem życzeń, jeżeli pozostaje w sferze wyobrażeń,
nie może przełożyć się na realne działania, prowadzące do
zmiany zastanego stanu rzeczy. Z drugiej jednak strony, jeżeli
człowiek zdoła je przezwyciężyć, wówczas w sposób fanatyczny
zmienia świat, dokonując zmian rewolucyjnych (por. rewolucja
francuska, październikowa, kubańska, kulturowa w Chinach,
naukowa, seksualna, s. 169-187). 

Ad. 3. Zdaniem Stefaniaka utopizm jest niezgodny z naturą
człowieka (s. 75). Za ten stan rzeczy odpowiadają błędne prze-
słanki filozoficzne, na których jest on osadzony, głównie idealizm
(zob. ad. 4). W utopizmie człowiek zostaje sprowadzony do spo-
legliwego i bezkrytycznego narzędzia, którego zadaniem jest rea-
lizowanie wytycznych wyznaczonych przez lidera. „Taki system
mający za pierwowzór Platońską utopię, gdzie osoba ludzka nie
jest celem, lecz środkiem realizującym cele ustroju, charakteryzuje
się: 1. bezwzględnym autorytetem władzy społecznej – cele władzy,
są celami wszystkich; 2. brakiem grup zrzeszonych niespełniają-
cych woli ustroju państwowego; 3. monizmem prawnym – prawo
państwowe jest jedynym prawem, więc nie można mu się przeciw-
stawiać; 4. brakiem wielości źródeł informacji – ustrój naczelny
posiada jedną oficjalną opinię publiczną; 5. centralizm – źródło
władzy idzie «z góry w dół», podobnie jak nakazy i rozstrzygnięcia;
6. nikłą rolą (lub jej brakiem) przedstawicieli obywateli w struk-
turze władzy; 7. przymusem – jednostka może być poddana naci-
ski zewnętrznemu; 8. brakiem organów kontroli władzy; 9.
brakiem wolności myślenia i słowa; 10. brakiem możliwości orga-
nizowania opozycji wobec władzy; 11. brakiem respektowania
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praw człowieka; 12. brakiem własności – państwo jedynym pra-
womocnym i realnym posiadaczem dóbr” (s. 110-111). 

W „antropologii utopii” (s. 90-99) państwo przejmuję kon-
trolę nad populacją (eugenika, klonowanie, aborcja, eutanazja),
życiem małżeńskim (również na płaszczyźnie intymnej małżon-
ków) i rodzinnym, własnością prywatną, dietą i oczywiście edu-
kacją, którą jak wydaje się, cieszy się szczególnym zainteresowa-
niem utopistów, będąc kluczem do zniewolenia i podporządko-
wania sobie najmłodszych, przyszłych dojrzałych obywateli pań-
stwa. Na gruncie relacji do Transcendencji twórcy utopii
ewoluują od nawiązań do chrześcijaństwa, poprzez oświeceniowy
deizm, docierą do New Age, głoszącego, że człowiek jest bogiem,
religią zaś narkotyki (s. 98). Człowiek utopii ma problemy 
z własną tożsamością, nie może on „przekroczyć samego siebie”
(s. 100).  Ostatecznie „człowiek utopii jawi się (…) jako istota,
której celem egzystencji jest praca” (s. 111). Dobrobyt (s. 106) 
i związana z nim konsumpcja (s. 198), jawią się tu jako główny,
niemal sakralny cel człowieka. Zapewnić może go praca, która
nie jest już środkiem prowadzącym do celu19, ale ostatecznym
celem. Tak funkcjonuje utopizm w liberalizmie i kapitalizmie, nie
stosując przymusu, jaki był obecny w ustrojach totalitarnych, 
w których zamykano w obozach zagłady lub w łagrach. W ten
sposób dochodzi się do użycia człowieka, uprzedmiotowienia go,
czego wymownym symbolem może być napis z niemieckich obo-
zów koncentracyjnych: Arbeit macht frei 20 (s. 91).

Ad. 4. Łukasz Stefaniach w swojej książce wykazuje, że źród-
łem utopizmu jest idealizm (s. 134), uzasadnia, że parmenidej-
sko-platoński statyzm ontologiczny jest źródłem modernizmu,
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zaś heraklitański wariabilizm – postmodernizmu. Ujęcie te na-
leżą do tradycji idealizmu i jako takie, stanowią całość, w której
postmodernizm nie jest zaprzeczeniem modernizmu, lecz jego
kontynuacją. Odmiennym nurtem jest realizm związany z filo-
zofią Arystotelesa, Tomasza z Akwinu i współczesnych realistów
(F. Gabryl, J. Woroniecki, F. W. Bednarski, S. Swieżawski, M. A.
Krąpiec, M. Gogacz, A. Maryniarczyk, H. Kiereś, P. Jaroszyń-
ski). Historycznie źródła postmodernizmu znajdujemy w myśli
Heraklita z Efezu, Platona, Fichtego, Hegla, Comte’a i Marksa.
Postmodernizm jako następca modernizmu „zachowuje założe-
nia, ale różni się metodą realizacji. W miejsce jawnego totalita-
ryzmu pojawia się totalitaryzm zakamuflowany, który jest formą
demokracji opartej na relatywizmie. O tym, co dobre, decyduje
zmanipulowana większość w drodze wyborów” – pisze Łukasz
Stefaniak (s. 138). Zatem współczesna utopia postmodernizmu
charakteryzuje się (s. 130-140):

– antyhistorycyzmem;
– antysensualizmem (odrzuceniem pierwszych zasad na grun-

cie filozofii bytu, epistemologii, norm etyki, religii i peda-
gogiki);

– antydystynkcjonalizmem;
– wiarą w ludzki rozum;
– relatywizmem;
– konsumpcjonizmem, w którym wiążę się negacja kontem-

placji21;
– propagandą i poprawnością polityczna;
– totalitaryzmem władzy;
– nihilizmem poznawczym i praktycznym;
– globalizmem (s. 189)22.
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21 Zob. referat Ku powrócić do klasycznej kontemplacji rzeczywistości zamieszczony w ni-
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22 Zob. P. Jaroszyński, Ocalić polskość, Lublin 2001.
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W konsekwencji Autor Utopizm: źródła myślowe i konsek-
wencje cywilizacyjne powołując się na Henryk Kieresia pisze, że
krytykę modernizmu i postmodernizmu należy oprzeć na trzech
zarzutach: „1. jego zwolennicy karygodnie upraszczają dzieje fi-
lozofii, 2. ich wywody są skażone wewnętrzną sprzecznością, 3.
operują oni błędną teorią poznania. Postmoderniści krytykują
modernistyczną teorię społeczną, clou ich krytyki dotyczy mo-
dernistycznego totalitaryzmu społecznego. Jednak czy rzeczywi-
ście postmodernizm z modernistycznym paradygmatem w tej
dziedzinie zrywa, czy też jest jego nowszą wersją? Cechy moder-
nizmu społecznego to kolektywizm i dyktatura władzy, natomiast
cechy postmodernizmu społecznego to kapitalizm i demokracja”
(s. 139-140).  

Łukasz Stefaniak wskazuje na związki utopizmu z ideologią
pisząc, że „od rewolucji francuskiej to ideologia zaczyna odgry-
wać kluczową rolę w ekspansjonizmie. Głównym nurtem ideo-
logii, a zatem konsekwencją ideologii jest socjalizm (s. 137). Na
tej podstawie wyróżnia on wyrosłe z socjalizmu modernistyczne
utopie społeczne (komunizm, faszyzm, nazizm) i postmodernis-
tyczne utopie społeczne (liberalizm, anarchizm)23.  

Ad. 5. Ł. Stefaniak w swojej książce nie ogranicza się wyłącz-
nie do gruntownej krytyki historycznego i współczesnego uto-
pizmu. W jego pracy znajdujemy zarys opartej na filozofii
realistycznej, personalizmie teistyczno-tomistycznym24 i koncep-
cji cywilizacji łacińskiej F. Konecznego, wizje państwa opartego
na dobru wspólnych zamieszkujących ją osób (s. 113-129).
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23 S. 143-167. Zob. też: H. Kiereś, Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i
postmodernizmu, Lublin 2000.

24 Por. B. Kiereś, Problem personalizmu a pedagogika, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej
Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna, 5-6 (2010-2011) 2-3, s. 49-78.
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Wnioski końcowe

W pracy został zarysowany spójny obraz tego, czym jest uto-
pia, jakie są jej pryncypia, źródła i w konsekwencji, jakie wywo-
łuje ona skutki. Źródła i przyczyny utopii mają filozoficzne
podłoże, ale przekładają się na konkretne działania społeczne 
i polityczne. Książka jest pracą filozofa i socjologa, ale została
ona napisana bardzo poprawnym i przystępnym i pięknym języ-
kiem polskim, co pozwoli szerszej grupie odbiorców na zapo-
znanie się z jej cennymi wynikami badań. 

Książka Łukasza Stefaniaka powinna być lekturą obowiąz-
kową, gdyż dotyczy ona nie tylko palących problemów cywiliza-
cyjnych, ale obejmuje wymiar życia, który dotyczy nas
wszystkich. Bowiem jak zauważył blisko dwa i pół tysiąca lat
temu Arystoteles w swojej Polityce (1253a): „kto zaś nie potrafi
żyć we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowy-
starczalnym, bynajmniej nie jest członkiem państwa, a zatem jest
albo zwierzęciem, albo bogiem” (s. 114). 

Gratuluję Autorowi Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje
cywilizacyjne i gorąco zachęcam do lektury jego cennego opra-
cowania.

Mikołaj Krasnodębski
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Katecheza w parafii, red. ks. Marian Zając, 
Wydawnictwo Natan, Lublin 2016, s. 343, 

ISBN 978-83-63875-69-5 
[Catechesis in parishes, ed. Marian Zając, Natan Publisher, 

Lublin 2016, s. 343, ISBN 978-83-63875-69-5]

Prezentowana publikacja jest jedną z prób ukazania walorów
pluralizmu form oraz środowisk katechizacji, które świadczą 
o żywotności ewangelizacyjnej Kościoła. Ks. Marian Zając, re-
daktor publikacji, zaznaczył we wstępie, że jest ona próbą wska-
zania, iż niezbędne są nowe inicjatywy dotyczące katechizacji w
parafii. Katechetyka jest dyscypliną naukową, która jest ściśle
związaną z teologią pastoralną. Jej tożsamość można poprawia-
nie zdefiniować poprzez odniesienie się do istoty Kościoła, po-
nieważ inne próby określenia tożsamości katechetyki będą
wiązały się ze zredukowaniem jej do czegoś, czym ona nie jest.
Katechetykę rozumiano najpierw jako metodykę, później dydak-
tykę i pedagogikę, aż wreszcie jako cześć teologii. Współcześnie
wielu autorów, których kiedyś nazywalibyśmy katechetykami,
dystansuje się od teologii, poszukując oparcia raczej w pedago-
gice25. Niejednokrotnie dochodzi dziś również do redukcji od-
działywania do zagadnień wyłącznie dydaktycznych. Jak
podkreślił M. Majewski „katechetyka jest autonomiczną nauką
praktyczną, która korzystając z osiągnięć nauk teologicznych, jak
i antropologicznych, zajmuje się urzeczywistnianiem się Kościoła
w zakresie formacji wiary osób i wspólnot”26. Trudnością współ-
czesnej katechetyki jest duże zróżnicowanie w rozumieniu tego,
czym jest katecheza. Nie została wypracowana jedna precyzyjna
definicja. Wielu katechetyków odwołuje się do określenia uży-
tego przez Jana Pawła II, które katechezę ujmuję bardzo szeroko
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25 Por. B. Twardzicki, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki funda-
mentalnej i materialnej, Przemyśl 2011, s. 20-29. 

26 M. Majewski, Zagadnienia metodologiczne katechetyki, Kraków 1988, s. 91. 
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jako „wychowanie w wierze dzieci, młodzieży i  dorosłych” (CTr
18). Katecheza musi łączyć się z ewangelizacją czyli działaniami
inicjującymi wiarę. Nie można mówić o refleksji nad wychowa-
niem w wierze, jeżeli nie poprzedza jej myśl dotycząca powsta-
wania wiary. 

Niniejsza publikacja wpisuję się w pierwotne podstawy kate-
chezy u których leżała nie teologia, która – jak zauważył Majew-
ski – powstała w następstwie jako utrwalona katecheza27, lecz
życie chrześcijańskie, które dziś rozpoczyna się w parafiach. Ka-
techetyk jako teolog sięga do różnych źródeł teologicznych.
O.S.C . Napiórkowski podkreśla, że pierwszym, natchnionym
źródłem jest Słowo Boże, kolejnymi to nienatchnione zobiekty-
wizowane jak symbole wiary, liturgie, wiara ludu Bożego, nau-
czanie soborów, nauczanie papieskie ex cathedra, biskupów 
i synodów, nauczanie Ojców i pisarzy Kościoła, zwyczajne nau-
czanie papieży, historię i prawo Kościoła oraz sztukę sakralną
jako pomnik Tradycji. Również zwraca on uwagę na źródła po-
mocnicze jak nauczanie teologów, filozofię, sztukę sakralną jako
źródło inspiracji i literaturę piękną, a także źródła niezobiekty-
wizowane jak znaki czasu, człowiek, wiara i doświadczenia osób
i wspólnot chrześcijańskich28. Tę różnorodność źródeł katechezy
odnajdujemy w refleksjach autorów w prezentowanej książce. 

Książka składa się z trzech części. Pierwszą, noszącą tytuł Pa-
rafia środowiskiem katechetycznym, otwiera artykuł Jaka kate-
cheza w parafii przygotowująca młodzież do sakramentu
bierzmowania? ks. Marka Winiarskiego. Autor podejmuje za-
gadnienia dotyczące problematyki przygotowania młodzieży do
sakramentu bierzmowania, która stała się przedmiotem licznych
dyskusji i analiz. Artykuł bazuje na sondażu i jest owocem spot-
kań z młodzieżą, która uczestniczyła w katechezie w parafii 
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27 Por. M. Majewski, Teologia katechezy, Wrocław 1989, s. 88-102.
28 Por. S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, s. 37-49.
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i przyjęła sakrament bierzmowania. Kolejny artykuł, autorstwa
Anety Rayzacher-Majewskiej (Katechetyczny wymiar animacji mi-
syjnej w parafii), ukazuje kontekst animacji misyjnej wśród dzieci
i młodzieży. Ks. Hubert Łysy (Tradycyjna uroczystość Pierwszej
Komunii świętej w nowej formie. Teoria i praktyka) proponuje
swoisty szczegółowy scenariusz uroczystości Pierwszej Komunii
Świętej, wskazując na istotne cechy tego wydarzenia  w życiu
dziecka jak i całej rodziny. Ciekawe podejście do katechezy pa-
rafialnej w relacji do katechezy szkolnej przedstawia ks. Stani-
sław Kulpaczyński (Twórcze inicjatywy wspierające relację między
parafią a katechezą szkolną). Zawarte treści w artykule mają cha-
rakter bardziej praktyczny niż teoretyczny i ukazują zaobserwo-
wane działania duszpasterskie, praktykowane w różnych
środowiskach. Tekstem wieńczącym pierwszą część publikacji
jest artykuł W kolejnym artykule ks. Bogdan Skłodowski („Wczo-
raj” i „dziś” katechezy w środowisku zlaicyzowanym na przykładzie
Francji źródłem inspiracji dla katechezy w Polsce) dokonuje ana-
lizy rozwiązań francuskiego Kościoła jak i pełnioną przez Niego
posługę słowa w katechezie, zarazem ukazując możliwości inspi-
racji dla katechezy w Polsce. Część pierwszą wieńczy artykuł ks.
Pawła Mąkosy (Katecheza parafialna dzieci – prawda czy fałsz,
sukces czy porażka?), w którym autor włącza się w dyskusję rea-
lizacji katechezy parafialnej i podejmuje próbę oceny aktualnego
stanu katechezy parafialnej, koncentrując się na katechezie dzieci
w Polsce, zwłaszcza katechezie sakramentalnej.

Drugą część (Z zagadnień edukacyjno-wychowawczych w dzia-
łalności parafii) rozpoczyna artykuł ks. Piotra Tomasza Goliszka
(Katecheza katechetów w parafii). Autor dokonuje charaktery-
styki katechety i podejmuje zagadnienie ich katechezy, która jest
jedną z form stałej i systematycznej formacji katechetów w para-
fii. W swojej refleksji Katecheza w parafii służbą Słowu Bożemu i
przygotowania do sakramentów ks. Stanisław Łabendowicz wska-
zuje istotne założenia posługi w katechezie, a także podkreśla
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znaczenie Słowa Bożego w głoszeniu. Ks. Stanisław Kulpaczyń-
ski w artykule Egzorty katechetyczne w posłudze parafialnej. Pro-
pozycje do praktycznego wykorzystania przedstawia konkretne
przykłady dostosowania spotkania ze Słowem Bożym podczas
liturgii do poziomu rozwojowego odbiorców. Kolejny artykuł za-
mykający tę część – ks. Łukasza Nycza Jaką młodzież spotykamy
na rekolekcjach organizowanych przez grupy, ruchy i stowarzysze-
nia religijne?, prezentuje oraz charakteryzuje na podstawie wy-
ników badań religijność uczestników rekolekcji równocześnie
podając wskazówki pomocne dla prowadzących rekolekcje mło-
dzieżowe. 

Część trzecią publikacji: Czynniki dynamizujące katechezę 
w parafii rozpoczyna artykuł Program ewangelizacji parafialnej
w ujęciu P. Alfonso Navarro Castellanosa ks. Ryszarda Mikosa,
który prezentuje zagadnienie nowej ewangelizacji w ujęciu P. Al-
fonoso Navarro Castellanosa przedstawiając jego plan pasto-
ralno-ewangelizacyjny. Joanna Borowicz (Nadużywanie alkoholu
przez młodzież gimnazjalną wyzwaniem dla współczesnej kate-
chezy) w oparciu o badania empiryczne poddaje analizie przy-
czyny i skutki zjawiska jakim jest alkoholizm, jak również
prezentuje wskazania do podejmowania problemu podczas ka-
techezy młodzieży. Mateusz Pisarek w artykule Wychowanie pat-
riotyczne młodzieży w parafii skupia się na zaprezentowaniu
wartości jaką jest patriotyzm w nauczaniu Kościoła. Kolejny ar-
tykuł ks. Krzysztofa Bieńczaka (Katechetyczne znaczenie cyklu
siedmioletniej formacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
prezentuje rzeczywistość młodego pokolenia zaangażowanego 
w stowarzyszenia, która jest szansą na odnalezienie przez nie
swojej tożsamości i ideałów. Ks. Łukasz Plata (Problematyka
cudu jako wyzwanie dla katechezy) porusza trudność w określa-
niu zjawiska cudu i sposobu przedstawiania go w nauczaniu.  Ar-
tykuł Wspólnota „Wiara i Światło” i jej znaczenie dla katechezy
parafialnej autorstwa ks. Andrzeja Jasnosa ukazuje wartość osób
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z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie parafialnej.
Książkę zamyka tekst ks. Mariana Zająca Futbol i jej świecka ob-
rzędowość zagrożeniem dla katechezy w parafii, który jest próbą
zainicjowania dyskusji w celu podjęcia adekwatnych działań
chroniących religijne świętowanie czasu wolnego oraz godziwą
zabawę w dniu wolnym od pracy zawodowej. Publikacja pod re-
dakcją ks. Mariana Zająca posiada kilka walorów. Pierwszym jest
niezwykłe połączenie kontekstu społeczno-religijnego, który sta-
nowi tło do refleksji o rzeczywistości katechetycznej w parafii.

Aktualność podjętych tematów dotyczy nie tylko osób zaan-
gażowanych bezpośrednio w dzieło katechizacji, ale również
tych, które uczestniczą w różnych aspektach życia społecznego
w kraju. Różnorodność podjętych zagadnień to kolejny walor tej
książki. Nie znajdziemy w niej tylko zagadnień dotyczących ka-
techezy, ale również wiele informacji opisujących współczesnego
człowieka. Mimo różnorodności podjętej problematyki układ
książki jest przejrzysty i ma zwartą strukturę. Na łamach tej pub-
likacji zabrali głos znani i cenieni katecheci i pedagodzy polscy,
jak również osoby na co dzień pracujący z młodzieżą i dziećmi.
Również walor praktyczny recenzowanej publikacji jest nieza-
przeczalny, ponieważ jej merytoryczna zawartość może stać się
swoistym podręcznikiem dla osób, które pragną realizować za-
jęcia wśród różnych wspólnot (nie tylko parafialnych) a także,
które mają bezpośredni wpływ na przestrzeń edukacyjno-wycho-
wawczą w naszym kraju.

Andrzej Jasnos
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Palenie tytoniu w opinii uczniów klas gimnazjalnych 
jako zachowanie ryzykowne młodzieży 

[Smoking in the opinion of secondary school pupils as risky
youth behavior]

Wstęp

Obecnie w kampaniach społecznych, w telewizji i Internecie
często promowane są postawy związane z zachowaniem zdrowia
i negujące zachowania szkodliwe dla zdrowia. Takim zachowa-
niem jest palenie tytoniu. W przypadku długotrwałego palenia
najczęściej mówimy o uzależnieniu od tytoniu. Mimo, że w ostat-
nich latach odsetek osób palących uległ zmniejszeniu, to jednak
wciąż jest to bardzo groźne zjawisko powodujące szereg skutków
zdrowotnych, ekonomicznych, a także zgon. Problem ten doty-
czy przede wszystkim dzieci i młodzieży29. Młodzi ludzie otwarci
na nowe doświadczenia nie analizują ich negatywnych stron i w
coraz młodszym wieku następuje inicjacja palenia tytoniu. 

Jak wynika z danych fundacji Rosa już co piąty uczeń gim-
nazjum jest uzależniony od tytoniu30. W szkołach, kampaniach
społecznych czy w projektach środowiskowych realizowane są
programy uświadamiające społeczeństwo o szkodliwości palenia.
Mimo coraz większej świadomości społecznej i programów skie-
rowanych do dzieci i młodzieży problem nałogowego palenia
wśród tej grupy nie ulega zmniejszeniu31. Zapalenie pierwszego
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29 A. Czalej-Hurko, Korelaty osobowości a uzależnienie od tytoniu w wybranych grupach
młodzieży, [w:] “Palenie tytoniu- wolność czy zniewolenie”, red. C. Cekiera, W. Zatoń-
ski, Lublin 2001, s. 33-34.

30 K. Domagała-Szymonek, Przed pierwszą lekcją czas na dymka, http://www.dziennikza-
chodni.pl/artykul/3664996,przed-pierwsza-lekcja-czas-na-dymka-co-piaty-
gimnazjalista-pali-papierosy,id,t.html?cookie=1, (dostęp 01.03.2015r.).

31 M. Dubis, Zjawisko palenia papierosów i picia  wśród młodzieży gimnazjalnej, [w:] “Pro-
filaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX
I XXI wieku”, red. E. Juśko, J. Burgerowa, B. Wolny,  Tarnów-Łapczyca 2014 s. 65
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papierosa, później palenie tak zwane “okazyjne” prowadzi do
palenia stałego. Młodzi ludzie mimo ogólnej świadomości na
temat skutków palenia nie dostrzegają jak groźne są one dla mło-
dych organizmów, które dopiero się kształtują, rozwijają32. Wiek
inicjacji tytoniowej jest coraz niższy, już nawet kilkulatki sięgają
po tytoń. Problem tak ważny i popularny społecznie został pod-
dany analizie w badaniach dotyczących opinii uczniów klas gim-
nazjalnych na temat palenia tytoniu. 

Charakterystyka palaczy w Polsce

W 2013 roku TNS Polska przeprowadziło ogólnopolskie ba-
dania na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące
postaw wobec palenia tytoniu. W badaniu udział wzięło 1002
osoby w wieku od 15 lat. 47,7% badanych to mężczyźni, 52,3%
– kobiety. Struktura wiekowa badanych kształtowała się nastę-
pująco: powyżej 60 roku życia – 23,2% badanych, 20-29 lat-
18,9% badanych, 30-39 lat -17.9% badanych, 30-39 lat- 17,8%
badanych, 40-49 lat- 14,8% badanych oraz 15-19 lat – 7,5% ba-
danych. Wykorzystano metodę CAPI33. 

Badania wykazały, że nastąpił nieznaczny spadek osób nało-
gowo palących w porównaniu do 2009 i 2011 roku. Przez nało-
gowe palenie rozumiemy palenie codzienne do którego
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32 R. Matusiak, Profilaktyka palenia tytoniu na podstawie wybranych kampanii społecznych,
[w:] “Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane za-
gadnienia XX I XXI wieku”, red. E. Juśko, J. Burgerowa, B. Wolny, Tarnów-Łapczyca
2014, s. 185-188.

33 Wywiady realizowane metodą CAPI to wywiady bezpośrednie z respondentami (face to
face) przeprowadzane przy użyciu laptopów. Ankieter wpisuje odpowiedzi  respondenta
w elektroniczny kwestionariusz, co pozwala sprawniej przeprowadzić wywiad i łatwiej za-
nalizować wyniki. Dodatkowo, metoda ta pozwala na rozwinięcie aspektu graficznego,
dodając grafikę jako integralną  część kwestionariusza np. możliwość badania wizerunku
marki poprzez prezentowanie na ekranie laptopa logotypów itp.
(http://zdrowiewciazy.pl/pdf/publikacje/2013_tns_polska_gis_raport.pdf, dostęp
05.03.2015 r.)
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przyznaje się 27% ankietowanych. Częściej palaczami są męż-
czyźni niż kobiety. Jak wynika z rozkładu wiekowego najmniejsza
grupa deklarująca codzienne palenie to osoby między 15-19 ro-
kiem życia. Jednak nie jest to wcale zjawisko pozytywne z uwagi
na fakt, że jest to wciąż 7,5 % badanej próby. Należy podkreślić,
że i skutki palenia dla młodych ludzi są bardziej niebezpieczne.
Największy odsetek osób palących to osoby po 60 roku życia.
Najwięcej osób palących zamieszkuje miasta powyżej 500 tyś.
mieszkańców – jest to 38% mężczyzn i 26% kobiet. 34% męż-
czyzn i 30% kobiet deklarujących palenie posiada wykształcenie
zasadnicze zawodowe, co jednocześnie pozwala na określenie
wpływu wykształcenia na uzależnienie od tytoniu, kolejno to
osoby z wykształceniem średnim i pomaturalnym. 

W przypadku wykształcenia wyższego najniższy odsetek pa-
lących to kobiety – 17%, w przypadku mężczyzn najniższy od-
setek palących to osoby z wykształceniem podstawowym lub
gimnazjalnym – 22%34. Mężczyźni aktywni zawodowo palą nie-
znacznie częściej niż bierni zawodowo (34% wobec 28%). Nato-
miast wśród kobiet tendencja ta jest odwrotna (pali 22% kobiet
aktywnych zawodowo 24% biernych zawodowo). Jeśli chodzi 
o kobiety to najczęściej nałogowe palenie tytoniu dotyczy pań,
które są prywatnymi przedsiębiorcami (29%), gospodyniami do-
mowymi (31%) oraz bezrobotnych (43%). Wśród mężczyzn naj-
częściej po papierosy sięgają robotnicy (38%) oraz bezrobotni
(55%). Najrzadziej do regularnego palenia przyznają się uczniowie
i studenci ,zarówno wśród kobiet (8%), jak i wśród mężczyzn
(14)%35. W przypadku wpływu sytuacji materialnej na palenie
tytoniu okazuje się, że osoby w gorszej sytuacji materialnej palą
częściej – 41% z nich to mężczyźni, a 25% kobiety. Wśród nich
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grupą najczęściej paląca są bezrobotni – z czego 55% to męż-
czyźni, a 43% to kobiety nie posiadające zatrudnienia. 

W trakcie badań ankietowani przedstawili swoją opinię na
temat palenia tytoniu (miejsca, gdzie spotkali się z paleniem, do-
stępność papierosów, opinie o paleniu biernym, alternatywne
formy dla palenia tytoniu, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu
w Polsce). Z perspektywy wyników badań, których respon-
dentami była młodzież gimnazjalna – przedstawionych poniżej
najbardziej istotne z raportu okazały się wątki dotyczące: palenie
tytoniu w placówkach edukacyjnych oraz promocja papierosów
i kampanie zachęcające do rzucenia palenia. Badani stwierdzili,
że spotkali się z tym, że w ich obecności w placówkach eduka-
cyjnych palono tytoń (3% palących mężczyzn, 1% palących ko-
biet oraz 3% niepalących mężczyzn i 2% niepalących kobiet).
Poniżej przedstawiono porównanie jak sytuacja ta wyglądała w
latach 2009 i 2011. 

Źródło wykresu: TNS Polska, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na

temat postaw wobec palenia tytoniu, Warszawa 2013, s. 4-9. 

Odsetek osób w obecności palono tytoń w placówkach edu-
kacyjnych nie jest wysoki. Istotne jest to jednak z tego powodu,
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że placówki oświatowe powinny być miejscem wolnym od nega-
tywnych zachowań, a takim jest palenie tytoniu w szkole. Jest ona
nie tylko miejscem nauki, ale ma kształtować w młodych ludziach
odpowiednie wzorce i asertywność wobec palenia tytoniu. 

Młodzi ludzie jednocześnie otrzymują sprzeczne sygnały pły-
nące z otoczenia. W sklepach, kioskach obecna jest reklama wy-
robów tytoniowych – z taką spotkało się 33% osób palących
biorących udział w badaniu i 20% osób niepalących. Papierosy
można również zakupić w promocyjnych cenach (spotkało się z
tym 28% palących i 12% niepalących), które mogą powodować
zakup większej ilości produktu niż pierwotnie zamierzona. An-
kietowani podkreślają, że spotkali się też z promowaniem po-
szczególnych marek papierosów w Internecie, rozdawaniem
koszulek i gadżetów przez firmy tytoniowe czy nawet dodawa-
niem gratisowych prezentów do zakupów, rozdawaniem darmo-
wych próbek paczek papierosów czy pojedynczych sztuk oraz
stoiskami z wyrobami tytoniowymi na imprezach masowych. 

Reklama wyrobów tytoniowych stoi w sprzeczności z ideą
kampanii społecznych. 52% stałych palaczy i 44% osób niepa-
lących twierdzi, że kampanie społeczne medialne służą do zwięk-
szenia wiedzy społecznej, w tym dzieci i młodzieży na temat
szkodliwości palenia tytoniu, wdychania dymu papierosowego
czy chorobach związanych z długotrwałym paleniem. 45% an-
kietowanych palaczy i 40% osób niepalących stwierdza także,
że reklamy, filmy w TV i radiu, kampanie prozdrowotne, ulotki
i plakaty przeciw paleniu tytoniu mogą powodować zwiększenie
poziomu przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicz-
nych. Ponad 1/3 palaczy (35%) oraz 34% niepalących uważa
także, że antynikotynowe kampanie społeczne/ medialne mają
wpływ na podjęcie decyzji osób uzależnionych od nikotyny o
tzw. “rzuceniu” palenia36. Badani zostali także zapytani o to, czy
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kampanie społeczne i akcje prozdrowotne, których adresatami
jest dzieci i młodzież są skuteczne, to znaczy czy dzięki ich rea-
lizacji mniejsza liczba dzieci i młodzieży rozpocznie palenie.
65% badanych odpowiedziało, że ich zdaniem te programy są
nieskuteczne i nie wpływają na to czy dzieci i młodzież zacznie
palić. 35% respondentów potwierdza, że kampanie te mają
wpływ na postawę dzieci i młodzieży37.

Jak wynika z raportu wszystkie czynniki począwszy od wieku,
przez wykształcenie, płeć, zamożność po posiadanie lub nie za-
trudnienia pozostaje w korelacji z możliwością uzależnienia od pa-
lenia tytoniu. Przekrój grup palących codziennie jest bardzo duży.
W Polsce tytoń jest bardzo popularną używką, a co najistotniejsze
palenie tytoniu stanowi negatywny przykład dla osób młodszych.

Grupa badawcza

W badaniu TNS Polska nie wzięły udział osoby poniżej 15
roku życia, aby ukazać jak zjawisko palenia wygląda wśród mło-
dzieży. W niniejszych badaniach podjęto próbę przybliżenia opi-
nii gimnazjalistów na temat palenia tytoniu. 

Głównym problemem badania było ustalenie jakie opinie
mają uczniowie klas gimnazjalnych na temat palenia tytoniu?
Wybrana metoda badawcza to sondaż diagnostyczny, technika
badawcza – ankieta. Badania zostały przeprowadzone za pomocą
kwestionariusza ankiety w styczniu i lutym 2015 roku, która zos-
tała umieszczona na wybranych forach internetowych oraz ro-
zesłana za pośrednictwem portali społecznościwych i poczty
elektronicznej na terenie powiatu stalowowolskiego. W celu
zwiększenia jakości przeprowadzonych badań ankieta została za-
bezpieczona możliwością wypełnienia tylko jeden raz z jednego
adresu IP. 
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W badaniu wzięło udział 50 użytkowników Internetu dekla-
rujących, że są uczniami klas gimnazjalnych w powiecie stalowo-
wolskim. Przedział klasowy badanych kształtował się następująco:
I klasa gimnazjum – 13%, badanych, II klasa gimnazjum – 42%
badanych i III klasa gimnazjum – 45% badanych Miejsce za-
mieszkania badanych to: miasto – 63%, wieś – 27%. W badaniu
udział wzięło 71% kobiet i 29% mężczyzn.

Wyniki badań

Badani odpowiedzieli na następujące pytania:
1. Czy próbowałeś kiedyś palić papierosy lub inne wyroby tyto-

niowe?
78% respondentów potwierdziło, że próbowało palenia
wyrobów tytoniowych. Blisko 1/5 nie próbowała palenia.

2. Czy stale palisz papierosy lub inne wyroby tytoniowe?
12% ankietowanych potwierdziło, że jest uzależnionych
od wyrobów tytoniowych. 88% nie pali nałogowo papie-
rosów. 

3. Dlaczego Twoim zdaniem młodzi ludzie zaczynają palić?
62% uważa, że przyczyną palenia przez młode osoby jest
namowa kolegów/koleżanek. 24% stwierdza, że jest to
moda, pewnego rodzaju szpan i oznaka dorosłości. 8%
odpowiedziało, że pomaga to w odchudzaniu. 6% bada-
nych twierdzi, że młodzi ludzie zaczynają palić “bo szkoła
ich stresuje”. 

4. Czy potrafisz bliskim koleżankom/kolegom odmówić, gdy pro-
ponują Ci zapalenie papierosa?

74% badanych uważa, że potrafi odmówić zapalenia pa-
pierosa, gdy proponują to koleżanki/koledzy. 26% nie
potrafi odmówić, gdy pada taka propozycja. 
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5. Kto Twoim zdaniem powinien uświadamiać uczniów o skutkach
palenia?

52% uczniów odpowiedziało, że powinni to być nauczy-
ciele i odpowiednio przygotowani pedagodzy szkolni.
20% badanych stwierdza, że to zadanie dla osób pracu-
jących z uzależnionymi od tytoniu (lekarze, pielęgniarki,
terapeuci). 18% badanych uważa, że powinni to być ro-
dzice. 10% badanych uważa, że uświadamianie uczniów
o skutkach palenia jest czynnością zbędną.

6. Czy uważasz, że zostałaś/eś dobrze poinformowany o skutkach
palenia?

60% ankietowanych uznało, że zostali odpowiednio po-
informowani na temat szkodliwości palenia. 36% uważa,
że nie zostali dostatecznie poinformowani o skutkach pa-
lenia. Pozostałe 4% badanych nie ma zdania na ten temat.

7. Czy dym papierosa szkodzi człowiekowi?
84% badanych odpowiedziało, że dym papierosa szkodzi
ludziom- zarówno tym palącym jak i przebywającym w
otoczeniu osoby palącej. 12% badanych uznało, że dym
szkodzi, ale tylko osobom palącym. 4 % twierdzi, że dym
papierosów nie szkodzi. 

8. Jakie Twoim zdaniem choroby powoduje palenie tytoniu?
72% badanych odpowiedziało w pytaniu otwartym, że
palenie tytoniu powoduje raka płuc. Zdaniem 18% po-
woduje zawał serca. 6% odpowiedziało, że powoduje
raka krtani. 4% uważa, że palenie powoduje impotencje. 

9. Czy uważasz, że zakaz palenia w miejscach publicznych to dobra
decyzja?

84% badanych uważa, że zakaz palenia w miejscach pub-
licznych jest prawidłową decyzją prawną. 16% uważa, że
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palenie tytoniu w miejscach publicznych powinno być le-
galne. 

10. Czy Twoim zdaniem papierosy uzależniają?
94% badanych potwierdza, że palenie papierosów uza-
leżnia. Jedynie 6% procent uważa, że nie jest to uzależ-
niające.

11. Czy Twoim zdaniem kampanie społeczne, akcje przeciw pale-
niu papierosów powodują, że mniej młodych ludzi sięga po
tytoń?

88% badanych uważa, że kampanie społeczne, akcje
przeciwnikotynowe nie powodują, że młodzież przesta-
nie palić. 12% potwierdza skuteczność kampanii spo-
łecznych, że dzięki nim młodzi ludzie nie zaczynają
palić.

Wnioski z badań:

1. Ponad 3/4 ankietowanych próbowało palić papierosy. Ta
sytuacja ma związek z tym, że wiek inicjacji tytoniowej jest
coraz niższy.

2. Ponad 1/10 badanych to osoby uzależnione od tytoniu.
Wskaźnik gimnazjalistów uzależnionych od tytoniu jest coraz
większy. Okazyjne palenie tytoniu zamienia się w przymus.

3. Ponad połowa badanych za przyczynę palenia uznaje
presję i namowy kolegów i koleżanek.

4. Blisko 3/4 badanych nie potrafi odmówić propozycji pa-
lenia papierosów. Przyczyną tego jest brak wykształconych
postaw asertywnych wobec propozycji palenia.

5. Zdaniem ponad połowy badanych za uświadomienie
uczniów o skutkach palenia odpowiedzialni powinni być
nauczyciele i odpowiednio przygotowani pedagodzy.
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6. Ponad połowa badanych uważa, że została dobrze poin-
formowana o skutkach palenia papierosów. Ponad 1/3
badanych uważa, że przekazana wiedza jest niewystarcza-
jąca.

7. Ponad 4/5 badanych potwierdza, że dym papierosowy
szkodzi palaczom a także osobom w ich otoczeniu.

8. 84% badanych ma świadomość, że palenie tytoniu po-
woduje raka płuc.

9. Ponad 3/5 ankietowanych uważa, że zakaz palenia 
w miejscach publicznych to prawidłowa regulacja prawna.

10. Ponad 4/5 badanych potwierdza, że palenie papierosów
uzależnia.

11. Zdaniem 88% badanych kampanie społeczne są niesku-
teczne i nie powodują zaprzestania palenia przez mło-
dzież.

Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzież gimnazjalna
posiada podstawową wiedzę dotyczącą skutków palenia tytoniu.
Jednak ma trudności z wyrażaniem asertywności w sytuacjach
kiedy proponuje się im palenie papierosów. Wciąż duży wpływ
na decyzję o rozpoczęciu palenia ma presja rówieśników przyja-
ciół. Większość uczniów ma świadomość, że palenie tytoniu jest
czynnością uzależniającą oraz, że dym papierosowy jest także
szkodliwy dla ludzi palących i przebywających w ich otoczeniu.
Zdaniem młodzieży kampanie społeczne nie są skuteczne. Ba-
dani uważają, że odpowiedzialnymi za uświadomienie uczniów
w zakresie konsekwencji palenia tytoniu są pedagodzy szkolni 
i nauczyciele.

Zakończenie

W Polsce funkcjonuje szereg specjalistów zajmujących się
szkodliwością palenia tytoniu oraz istnieje szereg programów
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promujących zdrowie i negujących uzależnienie od tytoniu. Nie
ma jednak skuteczności przestrzegania młodych ludzi przed
skutkami palenia, gdyż z uwagi na ich wiek te skutki wydają się
być bardzo odległe. Młodzi ludzie nie zastanawiają się jak ich
płuca czy twarz będą wyglądać za 20 czy 30 lat. 

Skuteczną metodą na ograniczenie palenia tytoniu wśród
młodych ludzi jest właściwie kreowana profilaktyka. Przy wła-
ściwym przekazie treści nastawionym na promowanie edukacji
zdrowotnej, wartości zdrowotnych, przedstawieniu, że zdrowe
odżywianie, unikanie używek (w tym i palenia) w oczach mło-
dych ludzi są skuteczną metodą. Pedagodzy szkolni oraz specja-
liści pracujący z młodzieżą coraz częściej w celu zwiększenia
skuteczności profilaktyki w szkole powinni powoływać się na
przykłady osób znanych i lubianych przez młodzież jako wzory
do naśladowania w kwestii odpowiedzialnego i zdrowego życia. 

Palenie tytoniu staje się zjawiskiem powszechnym, dotyka
coraz młodszej grupy wiekowej. Jedną z najbardziej zagrożonych
są uczniowie szkół gimnazjalnych. Przyczyną takiej sytuacji jest
nie tylko społeczne przyzwolenie na palenie osób małoletnich,
ale i trudny okres w jaki wkraczają gimnazjaliści. Okres adoles-
cencji to czas buntu, prób łamania zasad i norm ogólnie przyję-
tych przez społeczeństwo. Wszelkie zakazy w tym i zakaz palenia
tytoniu przez młodzież powodują, że tym chętniej młodzi ludzie
chcą przekroczyć wyznaczone granice. Niniejszy artykuł ukazuje
jaki stosunek do palenia tytoniu mają uczniowie klas gimnazjal-
nych. Jednocześnie jest wskazówką czy w przyszłości możemy
spodziewać się wzrostu liczby osób sięgających po wyroby tyto-
niowe. Pozwala też na analizę skuteczności programów profilak-
tycznych w zakresie przeciwdziałania palenia tytoniu realizowa-
nych przez szkoły.

Renata Matusiak i Karolina Sigda
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By powrócić do klasycznej kontemplacji rzeczywistości 
(referat wygłoszony podczas pierwszego posiedzenia Sekcji

Starożytników i Bizantynologów, Łódź 2016) 
[To resume the classical contemplation of reality 

(lecture delivered at the first scientific symposium of the Section
of Antiquities and Byzantine  Research, Łódź 2016)]

„Debet itaque in nos semper et ex cognitione dilectio et ni-
hilominus ex dilectione cognition”. 

RYSZARD ZE ŚW. WIKTORA, BENIAMIN MAIOR, PL 196, 145 C

I. Wprowadzenie

Nawiązując do analizy zarysowanej w zaproszeniu Rafała
Leszczyńskiego, w której autor pisze o marginalizacji wiedzy sta-
rożytnej we współczesnej edukacji, zjawisku utraty tożsamości
kulturowej przez mieszkańców Zachodu, stawiającym pod zna-
kiem zapytania dalsze istnienie cywilizacji zachodniej, za wska-
zane uważam powrót do źródeł cywilizacji grecko-rzymskiej i jej
filozofii. Człowiek będąc twórcą kultury, powinien działać 
w takim środowisku kulturowym, które go chroni i rozwija jego
człowieczeństwo. Takim właśnie jest klasyczna filozofia, z po-
wodu na jej filozoficzny realizm.   

W filozofii klasycznej z racji, że kontemplacja została uznana
za najdoskonalsze działanie ludzkiego intelektu, stąd za najbar-
dziej palący problem uważam zwrócenie uwagi na znaczenie fi-
lozoficznej kontemplacji. Postuluję, zatem by we współczesnej
kulturze wrócić do tego, co niesie klasycznie ujęta kontemplacja:
zachwyt nad realnie istniejącą rzeczywistością, umiłowanie
prawdy i miłości mądrości.
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Zdaniem Tomasza Stępnia, specjalizującego się w filozofii
neoplatońskiej, w filozofii nowożytnej i współczesnej problema-
tyka kontemplacji przestała „mieć wymiar konkretnego «do-
świadczenia» prawdy”38 i w konsekwencji współcześnie została
ona zawłaszczona przez teologię i mistykę. Odkrycie jej na nowo
nie tylko stanowi remedium na nihilizm i relatywizm obecny we
współczesnej postmodernistycznej kulturze, ale wskazuje, że an-
tyczna refleksja nad rzeczywistością jest wciąż aktualna i atrak-
cyjna dla człowieka żyjącego w XXI w.

Podejmując to zagadnienie, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę
na to, czym jest filozofii klasyczna i dlaczego należy ją uprawiać. 

II. Rozumienia filozofii klasycznej

Termin klasyczny z powodu swojej nieścisłości determinuje
różne rozumienie tego, czym jest filozofia klasyczna. Dotyczy to
również ram czasowych. Historycy filozofii przyjmują różne pe-
riodyzacje, które w pewnym uproszczeniu można sprowadzić do
dwóch podstawowych ujęć: ujęcia wąskiego, reprezentowanego
przez W. Tatarkiewicza i szerokiego – S. Swieżawskiego. Z racji,
iż biorą one pod uwagę inne aspekty kulturowe: pierwszy aspekt
estetyczny, drugi aspekt metafizyczny, poniekąd można uznać je
za komplementarne i wzajemnie się uzupełniające, gdyż obej-
mują one kulturę, opartą na tych samych determinujących je
strukturalnych pryncypiach. Nie rozstrzygam jednak tej kwestii,
sygnalizując jedynie pewną hipotezę badawczą. 
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38 Cyt. T. Stępień, Kontemplacja – przyrodzone i nadprzyrodzone widzenie prawdy, „War-
szawskie Studia Teologiczne” 22 (1) 2009, s. 72. W swoim wystąpieniu będę posiłkował
się tym tekstem. D. Gromska, tłumaczka Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, stoi na
analogicznym stanowisku, pisząc że „Arystoteles ma na myśli kontemplację prawdy, z
wykluczeniem elementów uczuciowych i mistycznych, które u późniejszych filozofów
łączyły się z pojęciem kontemplacji”. Cyt. Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Dzieła
wszystkie, t. 3, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996, s. 82, przyp. 24.
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a) Ujęcie Władysława Tatarkiewicza
Wskazuje on na umiar, harmonię i równowagę jako na wy-

znaczniki tego co klasyczne. W. Tatarkiewicz stoi na stanowisku,
że okresy klasyczne w trwają niedługo, ponieważ kultura, sztuka,
poezja osiągając swój szczyt, nie mogą utrzymać się na nim zbyt
długo i zaczynają upadać, zniżając swoje loty. Sam termin „kla-
syczny” oznacza kulturę, sztukę, poezję nacechowaną umiarem,
opanowaniem, harmonią, wyrównaniem napięć, równowagą ele-
mentów. Jako taka jest ona wzorem i miarą dla wszystkich później-
szych okresów, zmierzających do umiaru, harmonii i równowagi39.
W. Tatarkiewicz uznaje za klasyczną kulturę i sztukę z czasów Pe-
ryklesa i całego V i IV wieku przed Chr. „Przenosząc to pojęcie –
pisze – z części na całość nazywa się niekiedy «klasyczną» całą sta-
rożytność – ale to już nie odpowiada, żadnemu z dwu znaczeń tego
wyrazu. Bo starożytność nie od razu była dojrzała i nie do końca
była nacechowana umiarem i rozwagą, miała też swoje stulecia ba-
roku i romantyzmu”40.

W przypadku historii filozofii W. Tatarkiewicz przyjmuje
analogiczną periodyzację, za klasyczną filozofię w starożytności,
uznając filozofię przyrody (presokratycy) i filozofię humanis-
tyczną (sofiści, Sokrates, sokratejskie szkoły mniejsze, Platon i
Arystoteles), a zatem VI i V wiek przed Chr.41.  

b) Ujęcie Stefana Swieżawskiego
Z kolei S. Swieżawski przyjmuje bardzo szerokie rozumienie

tego co klasyczne, przekładające się na gruncie filozofii, podyk-
towane substancjalnym ujęciem bytu. Filozofia klasyczna to me-
tafizyka, poszukująca mądrości, badająca przyczyny bytu i jego
pryncypia (archai)42. Z racji zaś, że głównie uprawiano ją do Kar-
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39 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Warszawa 2009, s. 55.
40 Tamże.
41 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1991.
42 Por. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. XI.
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tezjusza, to dlatego Swieżawski ujmuje ją tak szeroko, od Talesa
do Petrarki. Filozofia klasyczna w tym ujęciu obejmuje nie tylko
presokratyków i ateńskich „klasyków”, ale całą filozofię staro-
żytną, patrologię i scholastykę43, kończąc się u wrót Renesansu.
W ten sposób należy do niej również filozofia bizantyjska.  

Stanowisko to zakłada syntezę antyku i chrześcijańska, w któ-
rej chrześcijaństwo przebudowało grecko-rzymski sposób widze-
nia świata, uzupełniając go tym, do czego nie mogli jedynie przy
pomocy naturalnego rozumu dojść pogańscy uczeni. Jak za-
uważa M. A. Krąpiec: „Religia Chrystusa otwierająca się na war-
tości istotnie ludzkie: prawdę, miłość i wolność, spełniające
nieśmiałe marzenia i postulaty największych geniuszy świata an-
tycznego: Platona, Arystotelesa, Cycerona, Sofoklesa, Eurypi-
desa… Bowiem ci wielcy twórcy przedstawiali jako najwyższy
cel życia ludzkiego kontemplację – choćby chwilową – prawdy,
piękna, a wielkoduszna miłość dla przyjaciół uchodziła za szczy-
tową postawę doskonałego człowieka. Te ideały i marzenia an-
tycznego świata pogańskiego zostały zrealizowane przez Jezusa
Chrystusa, który zobowiązał wszystkich swoich wyznawców do
codziennej praktycznej realizacji wartości, będących przedmio-
tem marzeń elity starożytnej. Religia chrześcijańska była zdolna
wchłonąć w siebie, jako dodatkowe przemyślenia twórców i fi-
lozofów antycznych tak Grecji, jak i Rzymu. Pojawiła się nie jako
sposób życia wrogi teoriom antycznych geniuszy, ale jako prak-
tyczne spełnienie ich wzniosłych rozważań i marzeń”44.
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43 Pomijam tu zagadnienie tzw. filozofii chrześcijańskiej, wciąż żywe od czasów polemiki
pomiędzy É. Gilsonem i E. Breherem. Opowiadam się za stanowiskiem M. Gogacza,
zdaniem którego nie ma filozofii chrześcijańskiej w takim sensie, jak nie ma chrześci-
jańskiej matematyki, czy fizyki. 

44 Cyt. M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Rzym-Warszawa 1990, s. 238-239. Należy
dodać, że Krąpiec filozofię klasyczną w sensie czasowym ogranicza do greckiego i rzym-
skiego antyku, w filozofii średniowiecznej widzac jej twórczą kontynuację. Por. M. A.
Krąpiec, Czym jest filozofia klasyczna, „Roczniki Filozoficzne” 45 (1997) 1, s. 156-157.
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Nie wchodząc w polemikę, należy jednak uznać, ze wczesne
chrześcijaństwo nie zdołało przyswoić sobie wszystkich zdobyczy
starożytnej nauki (np. z astronomii), być może dlatego, że staro-
żytne dziedzictwo uległo częściowemu zniszczeni na skutek na-
jazdu barbarzyńców i wewnętrznych zamieszek. 

W swoim referacie z powodu na metafizyczne ujęcie bytu
opowiadam się za stanowiskiem S. Swieżawskiego. Ponadto wy-
daje się, że całościowe ujęcie kontemplacji, wymaga właśnie ta-
kiego, szerokiego rozumienia filozofii klasycznej. W rozumieniu
tym Antyk, a właściwie filozofia Platona i Arystotelesa, stanowi
podstawę tej filozofii, jej preparację.  

III. Dlaczego należy uprawiać filozofię klasyczną?

W dobie postmodernistycznej banalizacji kultury i zagrożenia
utopizmem45 tożsamości kulturowej46 mieszkańców Europy, filo-
zofia klasyczna jawi się jako remedium na kulturowe i cywilizacyjne
wyzwania współczesnego człowieka. Cechami wyróżniającymi fi-
lozofię klasyczną są47:

– prawda i obiektywizm;
– zdrowy rozsądek;
– realizm ontologiczny i epistemologiczny;
– podporządkowanie polityki i techniki etyce normatywnej;
– personalizm;
– uprawa intelektu i samowychowanie;
– pluralizm bytowy.
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45 Zob. Ł. Stefaniak, Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011.
46 Szerzej omawiam ten problem w artykule Katolicka tożsamość kulturowa w perspektywie

filozofii klasycznej, „Religious and Sacred Poetry. An International Quaterly of Religion,
Culture and Education”, w druku. 

47 K. Jasińska, Co nam dać może filozofia klasyczna? „Roczniki Pedagogiczne” t. 7 (43),
nr 1 – 2015, s. 47-62.
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Filozofia klasyczna  nie tylko proponuje całościowe zrozu-
mienie rzeczywistości, działania człowieka i zachodzących wokół
niego zmian, ale przede wszystkim pozwala mu osiągnąć „doj-
rzałe człowieczeństwo”, polegające na „stawaniu się człowie-
kiem”, właśnie w konfrontacji z realnie istniejącą rzeczywistością.
Realizm – jak pisze S. Swieżawski – jest „zawsze empiryzmem w
tym sensie, że w zakresie teorii poznania realiści widzą ostateczny
sprawdzian wszelkich twierdzeń w zdaniach spostrzeżenio-
wych”.48 Filozofia ta jest wobec tego „skazana” na ciągły kontakt
z realną rzeczywistość. Jest mniej podatna na manipulację i in-
doktrynację, jako formy utopizmu. Wierność rzeczywistości wy-
maga by poznać i opowiedzieć się po stronie prawdy. Jest to
zatem „miłość poznania”.  

IV. Kontemplacja jako zadanie współczesnego człowieka

Starożytni filozofowie za najważniejsze zasadnie człowieka
uznali kontemplację, która rodząc się ze zdziwienia, jest intelek-
tualnym zachwytem nad poznawaną rzeczywistością49. Zdaniem
G. Realego posiada ona zarówno teoretyczny jak i praktyczny
wymiar (bios teoretikos), który w starożytności ujawnił się w na
gruncie refleksji o ludzkiej moralności i polityce50. Te dwa kom-
plementarne rozumienia kontemplacji znajdą swoje zwieńczenie
w neoplatonizmie, w jego widzeniu najwyższej Prawdy, które ma
doprowadzić się zjednoczenia się z Jednym51. W następstwie
kontemplacja jest rozważaniem prawdy52. 
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48 S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 143.
49 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1177 a 12 – 1178 a 8; 1178 b 3 – 1179 a 32.

Zob też: M. Krasnodębski, Człowiek i paideia, Warszawa 2009, s. 273-275; tenże, Zarys
dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011,
s. 72-76.

50 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 1994, s. 481-491.
51 Por. T. Stępień, Kontemplacja, dz. cyt., s. 66. Następnie dodaje, że „można (…) powie-

dzieć, że cała historia filozofii starożytnej jest w pewnym sensie przejściem od kontem-
placji rzeczywistości w szkole pitagorejskiej do kontemplacji Boga w szkołach
neoplatońskich”. Tamże, s. 68.
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U Tomasz z Akwinu właśnie połączy się kontemplację z mi-
łością. Kontemplacja jest zachwytem nad postrzeganym człowie-
kiem, nad osobowymi relacjami, które łączą go z tym bytem.
Zachwyt ten ma charakter intelektualny, nie jest jednak pozna-
niem, jest jedynie świadczeniem intelektu i woli, że trwa pomię-
dzy osobami powiązanie przez miłość. Kontemplacja bowiem
stanowi intelektualną akceptację miłości. A zatem, to poprzez
kontemplację dokonuje się intelektualne uporządkowanie funk-
cjonowania miłości w życiu ludzkim, tego wszystkiego, co miłość
powoduje, a powoduje – zdaniem Tomasza – wszelkie ludzkie
działanie. „Miłość jest siłą, która skłania człowieka ku kontem-
placji, ale także wraz z postępowaniem na drodze duchowej kon-
templacja przyczynia się do wzrostu miłości”53. 

Na gruncie aretologii wychowawczej kontemplacja jest ko-
nieczna w zintegrowaniu działań intelektu i woli z innymi wła-
dzami człowieka. Cnoty moralne, dotyczące czynności intelektu
praktycznego (roztropność, synderesis, sprawność sztuki) wyma-
gają czynności kontemplacji, co wskazuje na związek kontem-
placji z uprawą intelektu54. Zadaniem kontemplacji jest niejako
wprowadzanie ładu w sferze uczuciowej i pożądliwej człowieka,
gdzie kontemplacja winna wprowadzić umiarem rozumiany jako
„złoty środek”, będącym właściwą miarą pomiędzy niedomiarem
a nadmiarem (Arystoteles). 

Na zakończenie trzeba dodać, że zwieńczeniem kontemplacji
jest przyjemność, a właściwie radość jako akt woli człowieka. Ra-
dość spełniająca się w woli, świadczy o szczęśliwości człowieka.
Stąd związek pomiędzy kontemplacją a szczęściem, który zauwa-
żył już Stagiryta.
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52 Tomasz z Akwinu, Summa theologica, Ex Officina Libraria Marietti, Taurini 1932, I-II,
q. 35, a. 5, ad 3: “Contemplatio nihil aliud sit quam consideratio veri”. 

53 Cyt. T. Stępień, Kontemplacja, dz. cyt., s. 66. Zob. Summa theologica, dz. cyt., II-II, q. 180.
54 Zob. M. Krasnodębski, Uprawa intelektu jako aporia i wyzwanie dla współczesnej filozofii

wychowania, „Pedagogika Filozoficzna on-line”, 1/2011-2012, s. 19-28; [przedruk] Uprawa
inteletu jako wyzwanie dla współczesnego wychowania, w: Nowy nauczyciel – nowa edukacja,
red. M. Lejzerowicz, T. Stankiewicz, M. Krasnodębski, Warszawa 2014, s. 161-172.
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V. Wnioski końcowe

Chodzi o to by nie tylko „mieć”, ale przede wszystkim „być”,
być mądrym i potrafić kochać, jak głosi motto niniejszego wy-
stąpienia, bo „jest rzeczą konieczną, aby w nas zawsze wzrastała
miłość dzięki poznaniu i poznanie dzięki miłości”. Zatem filo-
zofia klasyczna:

– daje całościowe zrozumienie rzeczywistości: człowieka, jego
działania na gruncie jednostkowym, społecznym i politycz-
nym. Zrozumienie zachodzących zmian pozwala na roz-
tropne i aktywne uczestniczenie w nich, ewentualne
przeciwdziałanie;

– wskazuje na cel życia, którym w sensie naturalnym można
uznać kontemplację filozoficzną, zawierającą w sobie umi-
łowanie mądrości i „miłością poznania”;

– na gruncie edukacji wskazuje na rolę wykształcenia opar-
tego na znajomości języków klasycznych, historii, literatury
(szczególnie źródeł). Edukacja nie powinna być produkcją
tzw. „wykształciuchów”, ale ludzi dojrzałych, zdolnych do
podjęcia działań na rzecz wspólnoty i dobra wspólnego;

– Filozofia klasyczna to również duchowa terapia55, wyraża-
jąca się w tym, że dojrzały człowiek podejmuje działania
zmierzające do jego duchowego i intelektualnego udosko-
nalenia i samorealizacji. Bowiem zgodnie z przesłaniem Pla-
tona „bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”. 
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55 Zob. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 1992;
tenże, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000; Filozofia ako
terapia. Dejinné koncepty, „Acta Philosophica Tyrnaviensia”, red. A. Démuth, R. A.
Slavkowský, Trnava 2009.
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Informacje dla autorów

ZESZYTY NAUKOWE
SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN 

W WARSZAWIE
SERIA PEDAGOGICZNA

ROCZNIK ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ
PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE SERIA PEDAGO-
GICZNA są pismem naukowym poświęconym problematyce
wychowania. 

Seria Pedagogiczna wchodzi w skład zespołu Zeszytów Nau-
kowych wydawanych w Szkole – geograficzno-turystycznych,
polonistycznych i historycznych (stąd podwójna numeracja Ze-
szytów: ogólna oraz poszczególnej serii). Każda z serii stanowi
stanowi niezależny od siebie periodyk.

Celem periodyku jest dyskusja na temat realistycznego (per-
sonalistycznego) wychowania, filozofii i teorii wychowania. Tym
samym próba polemiki ze współczesną myślą pedagogiczną.  W
periodyku porusza się tematy dotyczące wyzwań stojących przed
współczesnym wychowaniem, ale również sięga do „skarbca”
wiedzy i doświadczenia jakim jest grecka i rzymska paideia.
Omawia się zatem zarówno problematykę przedzałożeń filozo-
ficznych teorii wychowania oraz podejmuje się interpretacji pro-
cesu kształtowania potencjalności człowieka, czyli jego
fizyczno-duchowego rozwoju. 

Periodyk rozsyła się do wydawnictw bibliograficznych w Pol-
sce, Biblioteki Narodowej oraz do ważniejszych bibliotek i
ośrodków naukowych, które zajmują się badaniami z zakresu
wychowania człowieka. 

Autor przeprowadza jedną korektę swojego tekstu, zwykle
pierwszą.
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Autor otrzymuje 2 egzemplarze autorskie pisma. 
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu lub

umieszczenia go w innym numerze.
Periodyk jest recenzowany. 

Sposób przygotowania tekstu:
W ZN SWPR SERIA PEDAGOGIKA publikuje się teksty

nie przekraczające 20 str. znormalizowanego maszynopisu, 
w edytorze WORD MS Office (zaleca się Word 2003). Wielkość
czcionki: 12 pkt.; odstęp pomiędzy wierszami: 1,5 (również 
w przypisach); zaleca się stosowanie znormalizowanych margi-
nesów, po 2,5cm.  

Artykuł winien otwierać abstrakt (do pół strony znormalizo-
wanego maszynopisu).

Tekst należy opatrzyć krótkim streszczeniem w jednym z ję-
zyków kongresowych (do pół strony maszynopisu). Przetłuma-
czyć należy również tytuł artykułu.

Do redakcji można dostarczyć tekst w wersji elektronicznej
(mail podany jest poniżej).  Istnieje możliwość przesłania tekstu
w wersji tradycyjnej: wydruku oraz elektroniczną wersję tekstu
na płycie CD (na podany poniżej adres Redakcji). Wydruk wi-
nien być jednostronny, czytelny na białym papierze formatu A4.
W wydruku nie dopuszcza się odręcznych uzupełnień. 

Pierwszą stronę należy rozpocząć od imienia i nazwiska Au-
tora. W przypisie dolnym korzystając z odsyłacza w formie „*”
należy podać jednostkę afiliacyjną; ewentualnie: e-mail lub
stronę www. Od nowego wiersza, wyśrodkowany i pogrubiony
tytuł pracy.

Pod tytułem artykułu należy w wypisać rozdziały i podroz-
działy umieszczone w tekście. 

Autorzy proszeni są o podanie swoich danych do wiadomości
Redakcji (adres do korespondencji, telefon, e-mail). 
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Sposób cytowania:
Zaleca się stosowanie przypisów na dole strony.
W przypadku cytowania książki: inicjał imienia, nazwisko,

nazwę pracy, wraz w podtytułem, miejsce i rok wydania (bez
nazwy wydawnictwa), strony. Np. M. Nowak, Podstawy pedago-
giki otwartej, Lublin 1999, s. 55.

W przypadku cytowania artykuły z czasopisma: inicjał imie-
nia, nazwisko, tytuł artykuły kursywą, nazwa czasopisma w cu-
dzysłowie, rocznik, numer oraz rok wydania w nawiasie, numery
stron. Np. A. Andrzejuk, Mieczysława Gogacza dochodzenie do
pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 77-
104.

W przypadku cytowania z pracy zbiorowej: inicjał imienia,
nazwisko, tytuł artykułu kursywą, znak ‘w:’, nazwa pracy zbio-
rowej, pod skrócie ‘red.’ inicjał imienia i nazwisko redaktora lub
redaktorów, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydawnictwa),
strona. Np. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Wy-
chowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kra-
ków 2005, s. 213-221.

W przypadku cytowania pracy tłumaczonej na język polski:
podać po skrócie ‘tłum.’ inicjał imienia i nazwisko tłumacza. Np.
W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kultu-
rowych, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 2005.

W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy
stosować skrót ‘dz. cyt.’ umieszczony po inicjale imienia i na-
zwisku autora.

Odwołanie do pozycji stosowanej w przypisie bezpośrednio
poprzedzającym stosuje się słowo: „Tamże”.

W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań
do różnych prac tego samego autora stosuje się słowo: „Tenże”.

Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię. 

301Informacje dla autorów
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Nowa strona internetowa 
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http://www.swpr.edu.pl/seria-pedagogiczna/
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Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin 

w Warszawie
ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa
www.swpr.edu.pl

lpilch@swpr.pl
(48) 22 644-07-97

Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki, jak i wydawnictwa
ciągłe i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie in-
ternetowej. Książki można zamawiać drogą internetową.

Poniżej znajdują się tylko wybrane pozycje.

Z zakresu pamiętników i wspomnień:
– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie trzecie,

rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków roz-

sianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dow-
giałło (2010, 2011, 2012)

– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie,
1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)

– Chleb stał się granicą – Leon Kowalski (2013)
– Ballada marcowa – Jan Białek, Jan Cichy, Klaudia Dawidko, Michał

Dudek (2013)
– Polscy pianiści – Jan Sierpiński (2014)
– Od Uralu po Brazylię i nie tylko... – Alina M. Lenczewska (2014)
– Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia 

z getta łódzkiego – Salomea Kape (2014)
– Na drogach czasu i przestrzeni. Saga rodziny kresowej XIX-XXI wiek,

wspomnienia nauczycielki – Barbara Majewska-Luft i Maria Borsuk-Ma-
jewska (2014)
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– Wojenne dzieciństwo. Losy mojej rodziny (maj 1939 – marzec 1945). 
– Elżbieta Wichrzycka-Lancaster (2014)

– Rozmowa z Umarłymi – Jean Clair. Tłumaczenie Maria Żurawska (2015) 
– A jednak przeżyłem... Losy pilota dywizjonu 305 Stefana Zygnerskiego –

Krystyna Kenig (2016)
– Przez Chiny – kraj przyjaznych ludzi, śmieci i dymu – Aleksander

Ciepiela (2017)

Z zakresu podręczników i monografii:
– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak (2007) 
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody

oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2007) 
– Chemia dla przyrodników (wyd. II) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania (wyd. II)

– Mikołaj Krasnodębski (2009)

Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością – pod

red. Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
– Kościół i społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2013)
– Ksiądz Bolesław Stefański, żołnierz bezdomny – Jacek Żurek (2014)

Z zakresu publicystyki społecznej i pedagogicznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety

Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – XI (2006 – 2016)
– Nowy Nauczyciel – Nowa Edukacja – pod red. Magdy Lejzerowicz, Te-

resy Stankiewicz, Mikołaja Krasnodębskiego (2014)
– Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu – pod red. Andrzeja

Murzyna i Mikołaja Krasnodębskiego (2014)
– Gender – spojrzenie z różnych perspektyw – pod red. Włodzimierza Wie-

czorka (2015)

Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna Angiel

(2012)
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– Rozmowy z Panem – Bona (2012)
– Odrobina Pana Boga – Bona (2013)
– Stabat Mater. W cieniu krzyża – Bona (2014)
– Tchnienie Ewangelii – Bona (Bożena Fabiani) (2014)
– Bliżej Boga – Bona (2015)
– Geograficzne wędrówki myślowe – Joanna Angiel (2015)
– Wiersze. Szkicownik A – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)
– Wiersze. Szkicownik B – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)

Z zakresu wydawnictw ciągłych recenzowanych:
– Zeszyty Naukowe SWPR trzech serii: geograficzno-turystycznej, peda-

gogicznej i humanistycznej. (Zeszyty naukowe serii geograficzno-tury-
stycznej i pedagogicznej są na liście czasopism punktowanych).
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