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Szanowni Czytelnicy 

Publikując nowy numer czasopisma mamy świadomość bogactwa czaso-

pism naukowych na rynku wydawniczym. Jednak warto wskazać na fakt, że 

pośród ukazujących się periodyków „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 

obejmują szerokie spectrum zagadnień w obszarze nauk społecznych,  huma-

nistycznych oraz technicznych, które zainteresowane są człowiekiem, jego 

edukacją, kulturą czy kontekstem historycznym.  Wynika to z celu, jaki „przy-

świeca” czasopismu, a jest nim umożliwienie i pobudzenie do dyskusji na 

poziomie akademickim wokół poruszanych w nim problemów – zwłaszcza, iż 

współczesny świat naznaczony jest wieloma problemami, trudnościami oraz 

kryzysami, stanowiącymi dla żyjących w nim ludzi spore wyzwanie. A to na ile 

skutecznie jednostka radzi sobie z tymi wyzwaniami ma decydujący wpływ na 

charakter pełnienia przez nią ról społecznych, a także na jej sposób funkcjo-

nowania w społecznym ekosystemie. 

Prezentowany numer czasopisma zawiera artykuły mieszczące się w pro-

blematyce różnorodnych subdyscyplin co sprawia, iż jesteśmy przekonani, że 

znajdzie swoich zainteresowanych czytelników i posłuży dalszym naukowym 

inspiracjom w wymianie poglądów, doświadczeń, wyników badań w wybra-

nych dziedzinach naukowych. 

 

Redakcja 
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Anna Rachwał* 

Tomasz Gosztyła** 

OTRZYMYWANE I OCZEKIWANE WSPARCIE W DOŚWIAD-

CZENIU MATKI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO ZE SPEK-

TRUM AUTYZMU – STUDIUM PRZYPADKU1 

RECEIVED AND EXPECTED SUPPORT IN THE EXPERIENCE OF A SINGLE MOTHER 

RAISING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER - CASE STUDY 

Streszczenie:  Celem studium była jakościowa 
analiza doświadczenia matki dziecka ze 
spektrum autyzmu (ASD) w zakresie otrzy-
mywanego i oczekiwanego wsparcia. W 
procesie badawczym zastosowano wywiad 
ustrukturyzowany. Uzyskane wyniki dają 
obraz osamotnionej i przytłoczonej obo-
wiązkami kobiety, o poczuciu braku wystar-
czających kompetencji wychowawczych. 
Pociąga to za sobą postulat rozwoju zróżni-
cowanych formy pomocy dla rodziców 
dzieci z ASD, np. grup wsparcia, indywidu-
alnych konsultacji ze specjalistami, warszta-
tów rozwijających kompetencje wycho-
wawcze. Istotne jest także objęcie wspar-
ciem informacyjnym szerszych kręgów 
rodzinnych oraz tworzenie kampanii spo-
łecznych przybliżające tę problematykę 
społeczeństwu. 
Słowa kluczowe: spektrum autyzmu, samotne 
rodzicielstwo, macierzyństwo, wsparcie 

Abstract. The aim of the study was the quali-
tative analysis of mother's of child with ASD 
experience with received and expected 
support. A structured interview was used in 
the study. The obtained results give a pic-
ture of a woman, alone and overwhelmed 
with duties, feeling lacking sufficient paren-
tal competences. This calls for the devel-
opment of differentiated forms of support 
for parents of children with ASD, e. g. sup-
port groups, individual consultations with 
specialists, workshops to develop parental 
competences. It is also important to pro-
vide information support to wider family 
and to create social campaigns that bring 
this issue closer to society. 
 
Key words: autism spectrum disorder, single 
parenthood, motherhood, support 
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1
 Artykuł został przygotowany na podstawie pracy dyplomowej, studia podyplomowe „Spek-

trum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja”. 
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WPROWADZENIE 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD
1
) należą do grupy problemów 

neurorozwojowych. Do głównych objawów ASD zalicza się deficyty w zakre-

sie komunikacji społecznej oraz ograniczone, powtarzalne wzorce zachowa-

nia, zainteresowań bądź aktywności [DSM-5 2013]. Etiologia ASD nie została 

szczegółowo poznana, wśród najbardziej prawdopodobnych przyczyn wy-

mienia się interakcje czynników genetycznych i środowiskowych [Beversdorf, 

Stevens i Jones 2018, Bölte, Girdler i Marschik 2019]. Zgodnie z badaniami 

amerykańskimi współcześnie zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozo-

wane u 1 dziecka na 59 [Baio i in. 2018]. Opieka nad osobą z ASD jest dużym 

wyzwaniem dla każdej rodziny [Shivers, Sonnier i Lee 2019]. Autyzm „doty-

ka” wszystkich jej członków i w znacznym stopniu, trwale zmienia ich życie. 

Objawy typowe dla ASD, nierzadko przybierają postać tzw. zachowań pro-

blemowych, takich, jak: agresja, autoagresja, niszczenie przedmiotów, igno-

rowanie niebezpieczeństwa, nadmierna ruchliwość lub skrajne wycofanie 

[Carr 2016, Murphy i in. 2005, Baghdadli i in. 2003], stanowiąc duże obciąże-

nie dla domowników. Rodzice dzieci z autyzmem doświadczają przewlekłego 

stresu, mogą też zmagać się ze stanami lękowymi i depresyjnymi [Dąbrowska 

i Pisula 2010, Firth i Dryer 2013, Cohrs i Leslie 2017]. Natłok obowiązków, 

wyczerpanie emocjonalne i fizyczne, stanowią zagrożenie dla więzi małżeń-

skiej [por. Hartley i in. 2010]. W konsekwencji mogą wystąpić problemy  

z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych, bliskości i bezpieczeństwa u opie-

kunów. 

W zdecydowanej większości przypadków samotni rodzice dzieci z ASD to 

matki [Gosztyła i Trubiłowicz 2017]. Wyzwania, z jakimi wiąże się wychowy-

wanie dziecka z ASD, potęgują się, kiedy rodzic musi się z nimi zmagać sam 

[Dyches i in. 2016]. Często identyfikowanym czynnikiem jest gorsza kondycja 

finansowa samotnych matek, które zajmując się dzieckiem, nie mogą praco-

wać w pełnym wymiarze etatu [McAuliffe i in. 2017]. Funkcjonowanie rodzi-

ców opiekujących się dziećmi ze spektrum autyzmu zależy od wielu czynni-

ków indywidualnych, ale w dużej mierze, co należy podkreślić, od jakości 

wsparcia społecznego, jakim są otoczeni: emocjonalnego, informacyjnego  

                                                           
1
 ASD - Autism Spectrum Disorder 
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i instrumentalnego [por. Gosztyła i Prokopiak 2017]. W każdym przypadku 

jest to doświadczenie indywidualne, które można nie tyle wyjaśnić, co pró-

bować zrozumieć. 

PROBLEMATYKA BADAWCZA I ZASTOSOWANA METODA 

Celem badania była diagnoza otrzymywanego i oczekiwanego wsparcia  

w doświadczeniu matki samotnie wychowującej dziecko ze spektrum auty-

zmu. Studium miało na celu zebranie danych dotyczących adekwatności dzia-

łań pomocowych, które otrzymuje badana. Problem główny stanowiło pyta-

nie: czy formy wsparcia, które są jej oferowane, zaspokajają jej najważniejsze 

potrzeby? Zakres możliwego wsparcia dzieci z ASD i ich rodzin jest potencjal-

nie bardzo szeroki, obejmuje wiele sfer życia, natomiast interesowało nas, 

czy matka ma możliwość skorzystania z kluczowych - w jej odczuciu - form 

pomocy. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w której znajduje się kobieta, 

nasuwały się kolejne pytania: co mogłoby przyczynić się do podniesienia 

jakości jej życia oraz jaki rodzaj i formy wsparcia są według niej niezbędne dla 

dzieci ze spektrum autyzmu i ich bliskich? 

W odróżnieniu od badań ilościowych celem projektu była pogłębiona ana-

liza indywidualnego, niepowtarzalnego doświadczenia matki. Zastosowaną 

techniką badawczą był wywiad ustrukturyzowany. Pytania zostały opracowa-

ne odpowiednio wcześniej i zadawane były w określonej kolejności. Kwestio-

nariusz wywiadu składał się z 13 pytań otwartych (Aneks). Dotyczyły one 

wsparcia, jakie otrzymuje zarówno dziecko, jak i matka oraz oczekiwań ba-

danej; jej rzeczywistych potrzeb związanych z formalnymi i nieformalnymi 

działaniami pomocowymi.  

TEREN, ORGANIZACJA BADANIA, CHARAKTERYSTYKA OSOBY BADANEJ 

Wywiad z matką (M.) został przeprowadzony na terenie Poradni Psycho-

logiczno- Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. M. wyraziła zgodę na 

udział w badaniu, wcześniej została poinformowana o tematyce, celu bada-

nia, a także zapewniona o nieujawnianiu danych umożliwiających zidentyfi-

kowanie jej lub jej rodziny.  
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W latach wcześniejszych dziecko M. było diagnozowane przez jednego  

z autorów tekstu na terenie poradni. W jego sprawie wydane zostały orze-

czenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia o potrzebie wczesne-

go wspomagania rozwoju. Niewątpliwie znajomość miejsca i osoby wcześniej 

diagnozującej jej syna pozytywnie wpłynęły na atmosferę podczas wywiadu 

oraz ułatwiły M. udzielanie szczerych, spontanicznych odpowiedzi. Pomimo 

tego podczas wywiadu badana była mocno poruszona emocjonalnie. Reflek-

sje, do jakich skłaniały ją pytania, spowodowały u niej znaczne obniżenie 

nastroju, zareagowała także płaczem. 

Badana od 5 lat samotnie wychowuje dwóch synów – 7-letniego z dia-

gnozą spektrum autyzmu oraz 11-letniego, u którego nie zdiagnozowano 

zaburzeń neurorozwojowych. Ojciec dzieci mieszka w innej miejscowości, 

jego kontakt z synami jest ograniczony do niektórych weekendów. Zgodnie  

z deklaracją M. mężczyzna nie angażuje się w wychowywanie synów, nie 

uczestniczy w podejmowaniu decyzji odnośnie edukacji, konsultacji medycz-

nych, terapii itd. Obecnie M. nie pracuje, w listopadzie 2018 roku podjęła 

decyzję o rezygnacji z pracy, gdyż nie była w stanie pogodzić obowiązków 

zawodowych z obowiązkami domowymi i terapią syna.  

Chłopiec z ASD obecnie uczęszcza do I klasy integracyjnej w szkole pod-

stawowej. Diagnozę autyzmu uzyskał na przełomie 5. i 6. roku życia. Wcze-

śniej traktowany był jako dziecko „nieposłuszne”, „rozpieszczone”, z deficy-

tami poznawczymi, opóźnionym rozwojem mowy. Chłopiec był dzieckiem 

niespokojnym, ruchliwym, nie podporządkowywał się poleceniom, często 

jego reakcje emocjonalne były nieprzewidywalne dla otoczenia (płacz, krzyk, 

bicie innych, zachowania autoagresywne). Jego sen był niespokojny, prze-

rywany, krótki. Jak określiła to M, „nie umiał się bawić, psuł zabawki, szybko 

się nudził, niczym nie umiał się zająć”. Obwąchiwał i lizał przedmioty. Nie-

kiedy sprawiał wrażenie dziecka słabosłyszącego. Podczas pierwszych kon-

sultacji psychologicznych główny nacisk został jednakże położony na tzw. 

błędy wychowawcze, które popełniała matka. Badana była bezradna wobec 

jego zachowań, bezsilna, nastawiona pesymistycznie odnośnie do możliwo-

ści poradzenia sobie, a także do przyszłości. Wstydziła się zachowań dziecka, 

obawiała się krytycznej oceny otoczenia wobec jej umiejętności wychowaw-

czych. Jednocześnie miała poczucie „inności” swojego syna. W 5. roku życia 
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dziecka M. ponownie rozmawiała z psychologiem, który zalecił konsultację 

psychiatryczną i neurologiczną. Wtedy już u dziecka pojawiły się echolalie, 

tiki, stereotypowe ruchy rąk, istotne trudności w relacjach z rówieśnikami i 

osobami dorosłymi. Specjalistyczna diagnoza potwierdziła zaburzenia ze 

spektrum autyzmu. Badana rozpoznanie przyjęła z dużym niepokojem, ale 

jednocześnie z ulgą. Od tego momentu podjęto ukierunkowane oddziaływa-

nia terapeutyczne wobec dziecka, a edukacja została dostosowana do jego 

potrzeb.  

WYNIKI 

Analizując wypowiedzi badanej, uzyskano następujący obraz sytuacji.  

Jej syn objęty jest kształceniem specjalistycznym. W ramach rewalidacji  

i pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły korzysta jeden 

raz w tygodniu z terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, treningu 

umiejętności społecznych oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Według 

oceny M. oferta szkoły nie jest wystarczająca, dlatego chłopiec prywatnie 

uczęszcza na dodatkową terapię logopedyczną i trening umiejętności spo-

łecznych, a w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczy 

w rehabilitacji ruchowej. M. jest zadowolona ze wszystkich form terapii, ja-

kimi objęty jest jej syn, podkreśla natomiast potrzebę większej liczby godzin 

przeznaczonych na każdą z nich. To, czego oczekiwałaby, jeżeli chodzi 

o wsparcie dla swojego dziecka, to więcej zajęć rozwijających umiejętności 

społeczne, umożliwienie większego kontaktu z innymi dziećmi. 

W odpowiedzi na pytanie: „czy i jaką pomoc od państwa otrzymała  

w związku z posiadaniem dziecka ze spektrum autyzmu”, M. skupiła się na 

wsparciu materialnym. Pobiera zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgna-

cyjne oraz rehabilitacyjne, co, jak zaznaczyła, w jej sytuacji stanowi bardzo 

istotną pomoc. Kolejne pytania dotyczące form wsparcia dla niej samej,  

w tym ze strony bliskich, wywołały u badanej smutek i płacz. M. werbalizo-

wała obawy dotyczące przyszłości jej oraz jej dzieci, prezentowała pesymi-

styczne nastawienie odnośnie do możliwości poradzenia sobie. Jak się okazu-

je, nie korzysta ona z żadnej formy pomocy dla siebie, czy to formalnej czy 

nieformalnej. Wspomina o braku dostępu do instytucji, stowarzyszeń, braku 

informacji o ich działalności, ale przede wszystkim podkreśla brak czasu dla 
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siebie, brak osoby, która mogłaby zaopiekować się dziećmi podczas jej nie-

obecności, brak oparcia w rodzinie. O swojej matce mówi: „ona myśli tylko  

o sobie, bardzo rzadko mi pomaga”. Ojciec chłopca natomiast nie angażuje 

się w terapię ani edukację syna, nie uczestniczy w podejmowaniu jakichkol-

wiek decyzji. Jak mówi M.: „ojciec dziecka nie chce o tym rozmawiać”. We-

dług badanej mężczyzna podejmuje działania niesprzyjające rozwojowi syna, 

np. nie kontroluje czasu spędzanego przed komputerem, kupuje nowe gry 

komputerowe, nie pilnuje odrabiania prac domowych. 

Z pomocy specjalistów M. korzystała na etapie diagnozowania dziecka, 

aktualnie „niekiedy” konsultuje się z nauczycielami. Najczęściej sama, głów-

nie w Internecie, poszukuje informacji o spektrum autyzmu i sposobach te-

rapii. Mocno wierzy w niekonwencjonalne metody leczenia, które znacząco 

usprawnią jej syna lub spowodują „wyleczenie”. Czasami wymienia informa-

cje z rodzicami innych dzieci ze spektrum autyzmu, ale są to spotkania oka-

zjonalne, krótkie, np. przy okazji imprez klasowych.  

Badana dodatkowo mierzy się z poczuciem winy odnośnie do starszego 

syna. Czuje, że „zaniedbuje go, poświęca mu mało czasu, zostawiła go same-

go sobie”. Obawia się o jego funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, gdyż 

dostrzega nieprawidłowości w tym zakresie. Ma poczucie braku wystarczają-

cych kompetencji wychowawczych, nie jest zadowolona z siebie, jako matki. 

Czuje się przytłoczona obowiązkami, jej codzienne życie sprowadza się do 

opieki nad synami. To, co dla niej jest obecnie najtrudniejsze, to „ogromna 

samotność, liczenie tylko na siebie”. Chciałaby „móc z kimś porozmawiać”. 

Według niej niezbędna dla poprawy sytuacji dzieci ze spektrum autyzmu i ich 

rodzin jest pomoc polegająca na odciążeniu rodziców przez pewien czas od 

opieki nad dzieckiem. „Potrzebny jest ktoś, kto się nim zaopiekuje na chwilę, 

żebym mogła mieć trochę czasu dla siebie, żeby odpocząć”. Podkreśla rów-

nież, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby godzin bezpłatnej 

terapii przysługującej dzieciom. Zwraca uwagę na koszty, jakimi jest obciążo-

na. Wsparcie materialne, jakie otrzymuje, nie jest na tyle wystarczające, by 

dać jej poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie. Sygnalizuje też  konieczność 

kształcenia specjalistów - lekarzy i psychologów, uwrażliwianie (szczególnie 

lekarzy pediatrów) na specyfikę funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu.  
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PODSUMOWANIE I WSKAZANIA PRAKTYCZNE 

Sytuacja badanej matki jest trudna, nie tylko z powodu samotnego wy-

chowywania dziecka ze specjalnymi potrzebami, ale także z uwagi na późną 

diagnozę spektrum artyzmu u syna. Przez wiele lat M. musiała się zmagać  

z przeświadczeniem o własnej niekompetencji wychowawczej, obawami, 

nasilonym lękiem i wstydem przed oceną społeczną. Niewątpliwie negatyw-

nie wpłynęło to na jej obraz siebie jako matki, a być może także jako kobiety. 

Wieloletnia izolacja społeczna, brak wsparcia, również ze strony najbliższych, 

prawdopodobnie spowodowały lęk przed poszukiwaniem pomocy, obawy 

przed byciem niezrozumianą i negatywnie ocenioną. Analizując odpowiedzi, 

których udzieliła badana, zaznaczają się dwa obszary – jeden dotyczący 

wsparcia, jakie otrzymuje dziecko, a drugi dotyczy wsparcia, jakie otrzymuje 

ona sama. Jeżeli chodzi o formy pomocy dla dziecka, badana w większości 

jest zadowolona, ma poczucie, że syn uzyskuje pomoc adekwatną do swoich 

potrzeb. Należy jednakże zaznaczyć, że dopiero od niedawna dziecko korzy-

sta z indywidualnie dobranej terapii i po latach zmagań matka może w końcu 

zauważyć pozytywne zmiany, zachodzące w jego funkcjonowaniu. Wiara M. 

w znalezienie skutecznego sposobu, specyfiku, który „wyleczy” jej syna, każe 

zastanowić się nad jej wiedzą dotyczącą spektrum autyzmu oraz sprawdzo-

nych, skutecznych form terapii tego zaburzenia, a także stopniem pogodze-

nia się z niepełnosprawnością dziecka. Niespełnione oczekiwania 

M. implikują również potrzebę zwiększonej oferty i dostępności do bezpłat-

nej terapii. 

Analizując drugi obszar, rysuje się bardzo pesymistyczny obraz życia ko-

biety samotnie wychowującej dziecko ze spektrum autyzmu. Wydaje się, że 

w percepcji M. mamy do czynienia z brakiem jakiegokolwiek wsparcia doty-

czącego jej osoby, poza wsparciem materialnym. Rodzi się pytanie, czy jest 

to brak dostępności, niemożność czy raczej nieumiejętność skorzystania 

z pomocy. Stan psychiczny, w jakim znajduje się badana, wcześniejsze do-

świadczenia, także te związane z kontaktem ze specjalistami, mogą jej znacz-

nie utrudniać poszukiwanie adekwatnej dla siebie pomocy. Brak szeroko 

rozumianej pomocy ze strony innych dorosłych w istotny sposób wpływa na 

funkcjonowanie kobiety i jej możliwości sprostania wyzwaniom, które przed 

nią stoją. Nadmierne przeciążenie i poczucie osamotnienia u M. może pro-
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wadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego, a co za tym idzie - zabu-

rzeń w jej relacji z dziećmi [Pisula 1994, Sekułowicz 2013].  

Sytuacja każdej rodziny wychowującej dziecko ze spektrum autyzmu jest 

wyjątkowa i niepowtarzalna, więc także wsparcie społeczne udzielane ze 

strony najbliższych, specjalistów, jak i instytucji powinno być dostosowane 

do potrzeb danej rodziny. Oczywista wydaje się wobec tego diagnoza po-

trzeb rodziców. Zadbanie o zaspokojenie potrzeb opiekunów dzieci 

z zaburzeniami rozwoju korzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w wielu 

sferach, a przez to daje im więcej siły do sprostania codziennym obowiązkom 

związanym z wychowaniem, terapią i edukacją dziecka. 

Stan psychiczny, w jakim mogą znajdować się rodzice samotnie wychowu-

jący dzieci ze spektrum autyzmu, może uniemożliwiać im samodzielne po-

szukiwania pomocy dla siebie. Na uwadze należy mieć także rożne kompe-

tencje społeczne, jakimi dysponują rodzice czy ich cechy osobowościowe 

[por. Gosztyła i Trubiłowicz 2017]. Zasadnym byłoby więc opracowanie kon-

kretnej oferty przeznaczonej właśnie dla nich. Zalecenia zawarte w orzecze-

niach o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka powinny uwzględniać formy pomocy dla ro-

dziców w postaci np. grup wsparcia, indywidualnych konsultacji ze specjali-

stami, warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze. Placówki, do 

których uczęszczają dzieci, powinny być zobligowane do realizacji tych zale-

ceń i wyposażone w odpowiednie fundusze. W uzasadnionych przypadkach 

korzystne byłoby inicjowanie kontaktu z rodzicami przez specjalistów lub 

zapewnienie nieformalnego wsparcia poprzez np. organizację imprez inte-

grujących z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji, ułatwie-

nie kontaktu telefonicznego itp. Znaczącą pomoc mógłby stanowić asystent 

rodziny czy pracownik socjalny, który na bieżąco udzielałby wsparcia w śro-

dowisku domowym dziecka. Niezagospodarowany obszar związany jest  

z czasową opieką nad dziećmi ze spektrum autyzmu, co dałoby rodzicom 

czas wolny dla siebie [por. Harper i in. 2013].  

Pomimo że informacje związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są 

coraz powszechniej dostępne, nadal konieczne jest podejmowanie działań 

mających na celu propagowanie wiedzy na ten temat. Konieczna jest eduka-

cja zarówno specjalistów, jak i kampanie społeczne przybliżające tę proble-
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matykę szerszemu społeczeństwu. Psychologowie, pedagodzy i pediatrzy 

powinni być motywowani do szkoleń w zakresie kryteriów pozwalających na 

wczesne rozpoznanie spektrum autyzmu. Wypełnienie np. kwestionariusza 

M-CHAT - R/F nie jest czasochłonne, a pozwala na wychwycenie nieprawi-

dłowości rozwojowych i zapewnienie odpowiednich form pomocy. Dzięki 

takim działaniom można byłoby skrócić czas oczekiwania na diagnozę i zmi-

nimalizować przypadki, jak ten opisywany w niniejszym tekście.  

Niezmiernie ważne jest także objęcie wsparciem informacyjnym szerszej 

rodziny osób z ASD - dziadków i innych znaczących dorosłych (wujostwa, 

rodziców chrzestnych). Brak wystarczającej wiedzy, lęk przed kontaktem  

z osobą ze spektrum autyzmu może powodować wycofywanie się z relacji  

z dzieckiem i jego rodzicami.  Tymczasem opisany przypadek matki pokazuje, 

że brak wsparcia emocjonalnego stanowi duże zagrożenie dla możliwości 

poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie często są udziałem rodziców, 

może też mieć negatywny wpływ na obraz siebie rodzica. 
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Aneks 

Kwestionariusz wywiadu z matką samotnie wychowującą dziecko ze spektrum 

autyzmu 

 

1. Z jakich form wsparcia korzysta Pani dziecko? 

2. Czy formy terapii stosowane w szkole są dla Pani wystarczające? 

3. Z jakiej formy wsparcia jest Pani najbardziej zadowolona? 

4. Czy i jaką pomoc od państwa otrzymała Pani w związku z posiadaniem 

dziecka ze spektrum autyzmu? 

5. Czy korzysta Pani z jakieś formy wsparcia dla siebie (grupy wsparcia, 

indywidualny kontakt z terapeutą, kontakt z innymi rodzicami dzieci ze 

spektrum autyzmu itp.)? Czy korzysta Pani z pomocy instytucji, stowarzy-

szeń działających na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin? Jeśli 

tak, to jakich? Jeżeli nie, to dlaczego (brak dostępności w Pani miejscu 

zamieszkania, brak informacji o działalności takich instytucji, inne)? 

6. Czy są osoby, które udzielają Pani informacji na temat autyzmu, dostęp-

nych metod terapii, pomocy społecznej, edukacji dostosowanej do po-

trzeb dziecka itp.? 

7. Czy wspomaga ktoś Panią w opiece nad dzieckiem? Jeśli tak, to w jakiej 

formie? 

8. Czy są w Pani otoczeniu osoby, na które może Pani liczyć, które Panią 

wysłuchają, pocieszą? 

9. Co jest dla Pani najtrudniejsze w obecnej sytuacji? 

10. Jakiej formy i rodzaju wsparcia oczekuje Pani dla swojego dziecka? 

11. Jakiej formy i rodzaju wsparcia oczekuje Pani dla siebie? 

12. Jaka forma i rodzaj wsparcia - według Pani - jest absolutnie niezbędna? 

13. Jakie działania, według Pani, powinny zostać podjęte w celu poprawy 

sytuacji dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin? 
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CZŁOWIEK W ŚWIECIE KOMPETENCJI  

MAN IN THE WORLD OF COMPETENCE 

Streszczenie:  Rozwój kompetencji i ich 
rozpoznawanie jest fundamentem 
autokreacji współczesnego społeczeń-
stwa i własnej osobowości człowieka. 
Podstawowy wpływ na tę sytuację mają 
przystosowanie się, adaptacja, racjo-
nalność i doświadczanie tego, co dzieje 
się wokół nas i w nas. Celem publikacji 
jest podkreślenie ważnych kwestii 
dotyczących kompetencji, dokładnie 
kompetencji kluczowych, kompetencji 
społecznych i pozytywnego prospero-
wania ludzi. Problematyka ta jest bar-
dzo istotna w aspekcie rozwoju, działa-
nia i funkcjonowania człowieka. Aktyw-
ność jednostki ma wpływ na doskona-
lenie się w rolach określanych przez 
kulturę i społeczeństwo. Wymierny 
pożytek przynoszą działania służące 
realizacji mniej lub bardziej ważnych i 
oddalonych w czasie celów.  
Utrudnienia rozwojowe człowieka, 
zmagania się z własną niemożnością, 
słabością szczególnie w sferze psy-
chicznej jednostki, w jego różnych 
aktywnościach są podyktowane kru-
chością struktury przestrzeni publicz-
nej, jak i prywatnej przedsiębiorczości, 

Abstract. The development of compe-
tences and their recognition is the 
foundation of the self-creation of 
modern society and human personali-
ty. Members of the public have the 
opportunity to influence change. Shap-
ing attitudes and behaviors requires 
acceptance, treating the individual and 
society in accordance with the expecta-
tions. The basic influence on this situa-
tion is adaptation, adaptation, rational-
ity and experiencing what is happening 
around us and in us. The aim of the 
publication is to highlight important 
issues concerning competences, pre-
cisely key competences, social compe-
tences and positive prosperity of peo-
ple. This issue is very important in the 
aspect of human development, opera-
tion and functioning. The individual's 
activity influences the improvement in 
the roles defined by culture and socie-
ty. Measures to achieve more or less 
important and time-bound goals bring 
measurable benefits. 
Difficulties in the development of peo-
ple, struggles with their own inability, 
weakness especially in the individual's 
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słabością instytucji rodziny, starzeją-
cym się społeczeństwem, osamotnie-
niem, co przekłada się na mały zasób i 
siłę kompetencji człowieka, wymagają-
cy wzmocnienia. 
 
 
 

Słowa kluczowe: pedagogika, rozwój spo-
łeczny, kompetencje, terapia 
 

mental sphere, in his various activities 
are dictated by the fragility of the 
structure of public space, private en-
terprise, weakness of the family institu-
tion, aging society, loneliness, which 
translates into a small resource and the 
power of human competence, requir-
ing reinforcement. 
Key words: pedagogy, social develop-
ment, competences, therapy 
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WPROWADZENIE 

Funkcjonowanie człowieka w realiach współczesnej rzeczywistości opisują 

koncepcje społeczeństwa postindustrialnego – Daniela Bella, ponowocze-

sności - Zygmunta Baumana, społeczeństwa postkapitalistycznego – Petera 

F. Druckera, społeczeństwa sieci – Manuela Castellsa [Szempruch  2012, :77-

78], społeczeństwa ryzyka. Ulrich Beck przedstawia złożoność procesu trans-

formacji w zglobalizowanym świecie jako nową skalę zagrożeń i ryzyka szcze-

gólnie cywilizacyjnego wywołanego nieoczekiwanymi skutkami aktywności 

jednostki ludzkiej, postępu techniki, uzależnienia ludzi od urządzeń komuni-

kacyjnych i ich niemoc w warunkach awarii, zatrucia środowiska, wyczerpy-

wania się źródeł surowców [Stankiewicz 2008, 121; Dobrowolska 2004, 195]. 

Społeczeństwo pracy zostaje zastąpione społeczeństwem konsumpcyjnym. 

Istotnego znaczenia nabiera indywidualizacja jednostki we współczesnej 

rzeczywistości. Silnie preferowane i eksponowane w społeczeństwie kon-

sumpcyjnym są potrzeby pierwszorzędowe Abrahama Maslowa (fizjologicz-

ne, bezpieczeństwa). Natomiast mniej istotne stają się potrzeby drugorzę-

dowe (przynależności, miłości, afiliacji, szacunku i samorealizacji). Ryzyko 

pseudosamorealizacji wzrasta wśród młodych, biednych i słabo wykształco-

nych [Kieszkowska 2008, 38-39]. Pedagogika od lat poszukuje odpowiedzi na 

pytania: 

 Jak przygotować, przystosować jednostkę do nieuchronnych zmian? 

 Jak edukować, wychowywać społeczeństwo, by nie tylko adaptowało, 

przystosowywało się do procesu szybkich zmian, ale było w stanie je 
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kontrolować i wyprzedzać skutecznie działaniami, aby świadomie oraz 

pozytywnie się rozwijać?  

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Koncentrując się wokół aktualnie znaczących i jednocześnie powiązanych 

ze sobą aspektów „uczenie się – edukacja”, „praca”, „profilaktyka”, „terapia” 

traktujących jako proces rozwój człowieka, warto zwrócić uwagę na zagad-

nienie adaptacji do zmian i reagowanie na zmiany. Przebieg procesu rozwoju 

jednostki wypełnią różnego rodzaju role: dziecka, ucznia, rodzica, seniora czy 

pracownika. Ostatnia z wymienionych ról stanowi misję jednostki na różnych 

etapach jej życia w zależności od wieku i miejsca zajmowanego w strukturze 

społeczeństwa. Ludzie, pełniąc rolę, wykonują czynności, w których dochodzi 

nie tylko do użyteczności społecznej, ale szeroko rozumianego działania. 

W tworzeniu i modyfikowaniu wiedzy o otoczeniu istotne są procesy po-

znawcze kształtujące zachowanie, jak i procesy przetwarzania informacji. 

Realizacja czynności przez jednostkę polegająca na odbiorze z otoczenia, 

przetwarzaniu informacji zachodzących w układzie nerwowym, przechowy-

waniu, przekształcaniu i wprowadzaniu ponownie do otoczenia przejawia się 

w postaci reakcji, przyswojonych postaw, wartości przejawiających się  

w zachowaniach. O zmianie zachowań lub potencjału zachowań w kierunku 

podniesienia się poziomu wykonania określonych działań świadczy proces 

oparty na doświadczaniu. Oczywiście nie zawsze to, co wykonujemy, ujawni 

wszystko, czego się uczymy (learning). Zmiana zachowania lub potencjału 

zachowania, postawy może być wyuczona, względnie trwała, nabyta w pro-

cesie socjalizacji i przejawiać się przy różnych okazjach, jak również nie zaw-

sze będzie zmianą permanentną. Wyuczona umiejętność pływania bez ćwi-

czeń spowoduje, że wyniki sportowe mogą spaść do pierwotnego poziomu. 

Uczenie się to proces poznawczy prowadzący do wytwarzania nowych za-

chowań, modyfikacji postaw pod wpływem doświadczeń i nie wystarczają 

ilości ćwiczeń, jeśli jednostka nie osiągnęła odpowiedniego poziomu dojrza-

łości [Zimbardo, Gerrig 2012, 226]. 

Zachowanie człowieka w koncepcji konstruktów osobistych Georga Kel-

ly’ego spostrzegane jest poprzez konstrukt (mogą to być emocje, stres)  

w sytuacji zadań. Dotyczy tego, co może zrobić jednostka, by zmienić swój 



Człowiek w świecie kompetencji 

22 

sposób myślenia i w następstwie działania. Poznając rzeczywistość, człowiek 

dokonuje interpretacji zjawisk celem nadania im sensu. Aktualizując system 

konstruktów, nabywany jednocześnie doświadczeniem, nadaje wspólną 

spójność [Kieszkowska 2012, 51-52]. 

Społeczne, podstawowe procesy, dzięki którym nabywamy nowe zacho-

wania według koncepcji Alberta Bandury to: uczenie się społeczne przez 

konsekwencje zachowań, następstwa własnego działania drogą prób, błędów 

i poprzez modelowanie społeczne, przyglądanie się, uczenie się przez obser-

wację (observational learning). W uczeniu się przez następstwa własnego 

działania dochodzi do nieświadomej zmiany zachowania przez: wzmocnienie, 

informację, motywację. Jednostka odbiera, że pewne zachowania przyniosą 

pozytywne efekty. Uczenie się przy pomocy modelowania społecznego daje 

możliwość przyswojenia sobie wiedzy o świecie społecznym, przede wszyst-

kim o wzorach, normach i wartościach przyjętych w danej wspólnocie, grupie 

społecznej. Umożliwia nabywanie różnych sprawności, jak chociażby komu-

nikacyjnych ułatwiających rozumienie tego, co mówią do nas inni, konwersa-

cji, dostosowania się do oczekiwań innych oraz wywierania wpływu [Bandura 

2015, 9-10]. 

Kształtowanie dyspozycji osobowościowych, układów psychofizycznych 

następuje dzięki internalizacji wzorów aktywności. Wpajanie wzorów, ide-

ałów rozpoczyna się od symbolicznego przedstawienia aktywności możliwej 

do powtórzenia w analogicznej sytuacji. Wzory tej aktywności mogą ozna-

czać operacje manualne czy umysłowe, które ktoś jest sam w stanie wyko-

nać. Istotne jest zwrócenie uwagi na predyspozycje do wykonania krótko-

trwałych zadań podjętych przez członków, stworzonych dla doraźnych po-

trzeb jednostki, zespołu społecznego. Wśród tych wzorów możemy zauważyć 

i takie obejmujące wiele różnorakich czynności i sytuacji, których internaliza-

cja stanowi wysoką efektywność uczestnictwa w społeczeństwie. Umożliwia-

jąc aktywność, sprzyja się tworzeniu wzorów nowych i oryginalnych, z dozą 

konstruktywnej społecznie samodzielności niezbędnej każdemu członkowi 

społeczeństwa [Czapów 1980, 57]. Aktywne uczestnictwo człowieka to wy-

konywanie czynności stwarzających impuls do nabywania wiedzy 

 i umiejętności wprowadzających poprzez doświadczenie w świat kompeten-

cji.  
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DĄŻENIA I OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU CZŁOWIEKA 

Codzienne życie w czasie rozmów z przyjaciółmi, rodzicami, kolegami ze 

szkoły, współpracownikami w zakładzie pracy nadaje ton wpływający na na-

sze postawy, zachowanie.  

Na początku XX wieku Fryderyk W. Taylor (amerykański inżynier) prowa-

dził prace badawcze w przedsiębiorstwach, w których pracował i opisywał 

umiejętności menadżerskie stanowiące dzisiaj jeden z podstawowych kom-

ponentów kompetencji [Tomaszuk 2009, 199].  

Czym współcześnie są kompetencje? Jak je rozumieć? W języku potocz-

nym, w wypowiedziach radiowo-telewizyjnych można spotkać terminy: kom-

petencje, uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, wiedza, umiejętności, 

obowiązki [Baraniak, Wolter, Sałyga 2015, 48]. Używając tych pojęć, należy 

zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę. Umiejętności są jedną i nie jedyną 

ze składowych kompetencji. A kwalifikacje stanowią wiedzę i umiejętności 

fundamentalne dla zawodu, specjalizacji, uzasadnione dokumentami (za-

świadczeniami, certyfikatami, dyplomami). Natomiast uprawnienia stanowią 

jeden z elementów kompetencji, a konkretnie informują o możliwościach 

decyzyjnych w ramach zadań zawodowych. Z kolei obowiązki wynikają z za-

kresu czynności zapisanych w umowach na potrzeby wykonania zadania. 

Rozumienie kompetencji jako zdolności do sprawnego i efektywnego 

działania dało początek pojawieniu się definicji kompetencji. Kompetencje są 

bezpośrednio związane z potencjałem osobowym jednostki i z wykonywaną 

pracą czy zajmowanym stanowiskiem [Kolbusz-Kielska 2016, 53].  

Katarzyna Janus ujmuje kompetencje jako ogół wiedzy, umiejętności  

i zdolności wymaganych w danej dziedzinie, potrzebnych do zajmowania 

stanowiska, wykonania zadań zawodowych, sprecyzowania obowiązków  

i wymagań [Janus 2011, 125]. 

W Nowym Słowniku Pedagogiki Pracy znajdujemy następującą definicję 

kompetencji: nadany na podstawie właściwych kwalifikacji zakres pełnomoc-

nictw i uprawnień do działania, podejmowania decyzji oraz wydawania sa-

dów w określonym obszarze [Nowacki, Karabiowska-Nowacka, Baraniak 

2000, 101]. Kompetencje w tym znaczeniu stanowią wyznacznik posiadane-

go wykształcenia oraz możliwości wypełniania zadań i decydowania stosow-

nie do specyfiki pracy. 
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Aleksy Pocztowski opisuje, że pod względem kryteriów kompetencyjnych 

aktywność człowieka obejmuje kwalifikacje tradycyjne (wykształcenie, wie-

dza fachowa, umiejętności praktyczne, wprawa w wykonywanie pewnych 

czynności) i kwalifikacje dodatkowe (praca w zespole, umiejętności rozwią-

zywania problemów) oraz cechy osobowości (cechy psychiki człowieka istot-

ne z punktu skutecznego wykonywania działań). Grupy te charakteryzują 

jednostkę, biorąc pod uwagę kompetencje w aspekcie zagadnień behawio-

ralnych (bodziec-reakcja) i efektywności [Pocztowski 2007, 232]. 

Droga do kompetencji, jak choćby społeczno-moralnych, fizyczno-

zdrowotnych, profesjonalnych, co podkreślają w Polsce pedagodzy pracy, 

warunkowana jest źródłem zdobywania kwalifikacji [Lelińska 2016, 70]. 

Wśród najefektywniejszych stosowanych sposobów motywowania, form 

nabywania i rozwoju kompetencji uznaje się coaching, mentoring, uczenie 

się w działaniu i uczenie się w miejscu pracy. Może mniej efektywne, ale też 

najczęściej stosowane źródła i formy umożliwiające nabywanie i rozwój 

kompetencji wnoszą działania związane z wymianą doświadczeń ze współ-

pracownikami, prezentacje, wykłady, konferencje, książki, biuletyny, czasopi-

sma fachowe [Tomaszuk 2009, 207-208]. Kompetencje jednostki stanowią  

o jej zdolności, co czyni ją kategorią podmiotową daną tylko człowiekowi 

[Baraniak, Wolter, Sałyga 2015, 51]. 

Współcześnie ważnym zadaniem stawianym przed jednostkami jest za-

rządzanie własnymi kompetencjami polegające na ocenie samego siebie, 

swych wewnętrznych i zewnętrznych możliwości, planowaniu własnego roz-

woju i działaniu w zamierzonym kierunku [Karney 2007, 117]. Szczególnie 

doświadczenia osobiste w decydującym znaczeniu wywierają wpływ na funk-

cjonowanie jednostki, co podkreślił, wyodrębniając je Erik Erikson [Fidelus 

2011, 293].  

Człowiek ma możliwości doprowadzania do modyfikowania swych wła-

snych postaw wobec świata, relacji ze światem otaczającym i jego zmianami 

poprzez to, co doświadcza w świecie w różnych poziomach egzystencji  

w wymiarze właściwości fizycznych i biologicznych, stosunków kulturowych  

i społecznych oraz wobec samego siebie [Jaworska 2011, 246]. 

Jak pisze Waldemar Furmanek, jednostka dysponuje pewnymi właściwo-

ściami prowadzącymi do sposobu realizowania przez nią procesu pracy,  

a które ujawniają się w kompetencjach miękkich związanych z własnym sa-
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morozwojem oraz wyznaczają treści realizowanych procesów pracy zawo-

dowej - kompetencje twarde, zawodowe [Furmanek 2013, 195; Karney 2007, 

157]. 

Rozumienie kompetencji oraz ich ujęcia, podziały, rodzaje są proponowa-

ne obecnie przez wielu badaczy: Francoise Delamare Le Deista i Jonathana 

Wintertona (kompetencje poznawcze-kognitywne, funkcjonalne, społeczne  

i metakompetencje), Tomasza Rostowskiego (kompetencje związane z talen-

tami, umiejętnościami i zdolnościami, wiedzą, zainteresowaniami, osobowo-

ścią, zasadami i wartościami czy ze stylami działania, jak również fizyczne), 

Grzegorza Filipowicza (kompetencje osobiste, społeczne, menedżerskie, 

specjalistyczno-techniczne) [Pisz, Łapuńka 2014, 8716]. Natomiast ogólność  

i transferowalność kompetencji poprzez wyrażanie możliwości ich zastoso-

wania w różnych aktywnościach wprowadza klasyfikację dzielącą kompeten-

cje na uniwersalne i specjalistyczne [Kolbusz-Kielska 2016, 57-61]. 

Wśród rodzajów kompetencji szczególną uwagę zwraca się na kompeten-

cje społeczne (określają jakość funkcjonowania jednostki i jej kontakty z in-

nymi ludźmi), kompetencje profesjonalne (są to umiejętności konkretne 

zawodowe umożliwiające wykonanie zadania) i kompetencje organizacyjne 

(świadczą o znajomości specyficznych obszarów działalności danego człowie-

ka i funkcjonowania firmy, organizacji) [Lelińska 2016, 71]. 

W publikacjach naukowych opis kompetencji zawiera informacje, że są 

one zasobem („pomniejszanych”) umiejętności znajdujących wyraz w działa-

niu człowieka poprzez aspekt poznawczy, emocjonalno-motywacyjny oraz 

społeczny. W tym znaczeniu kompetencjami społecznymi są określane pro-

cesy postrzegania, rozumienia sytuacji społecznej, systemu zachowania  

i towarzyszące temu odczucia, sympatie czy antypatie [Szołtysek,  Jeż, Twa-

róg 2015: 249, 15]. 

Odpowiedzialność, kreatywność, wyobraźnia, asertywność, komunika-

tywność, temperament, zdolności, odporność na stres oraz inteligencja sta-

nowią kryteria osobowościowe i mają charakter uniwersalny [Pocztowski 

2007, 232]. Predyspozycje, możliwości, cechy osobowości człowieka warun-

kują i ułatwiają dobre wykonanie pracy oraz pozwalają określić przydatność 

do wykonania zadań. Jednostka odkrywa własną osobowość, doskonali się, 

pełniąc role społeczne i uczestnicząc w życiu społecznym, kształtuje kompe-

tencje społeczne. Kompetencje te nie są poparte żadnymi dyplomami, certy-
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fikatami i są trudne do zidentyfikowania, zdiagnozowania w przeciwieństwie 

do kompetencji zawodowych badanych różnymi testami, sprawdzianami 

praktycznymi. Niejednokrotnie człowiek nie zdaje sobie sprawy, że takowe 

kompetencje posiada, a ujawniają się one najczęściej podczas aktywności  

w działaniu praktycznym, w różnych sytuacjach życiowych [Lelińska 2016, 

71]. To postawa opisuje struktury osobowości, obejmując powiązane ze sobą 

komponenty poznawcze, wartościujące i działaniowe. Zdaniem Waldemara 

Furmanka istotą postawy są komponenty intelektualne (wiedza), behawio-

ralne (umiejętności) i afektywne (przeżycia, motywacje) oraz zasada, że po-

winno się je traktować jako całość zorganizowaną [Furmanek 2013, 196-

197]. 

W badaniach podłużnych nad zachowaniami ryzykownymi młodzieży 

Krzysztof Ostaszewski poddał weryfikacji mechanizmy resilience. Opisał mo-

del kompensacyjny i model interaktywny analizując związki między czynni-

kami ryzyka i czynnikami chroniącymi a zachowaniami ryzykownymi. Ta we-

ryfikacja pozwoliła wyjaśnić i interpretować problemy wieku dojrzewania 

oraz zaproponować autorski model pozytywnej profilaktyki, w którym po-

winno się brać pod uwagę elementy relacji społecznych i właściwości indy-

widualne celem wsparcia, wchodzenia na pozytywną ścieżkę rozwoju [Osta-

szewski 2014, 153, 280].  

Pozytywne ujmowanie kompetencji społecznych koreluje z dobrostanem 

psychicznym, ogólną, globalną satysfakcją życiową, jakością związków inter-

personalnych, gotowością do udzielania pomocy innym, korzystania ze 

wsparcia społecznego, efektywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, 

czy szeroko rozumianą adaptacją i prawidłowym funkcjonowaniem społecz-

nym. Z kolei ujemne powiązania ujmowane przez badaczy empirycznych 

dotyczą wszelkich zaburzeń psychicznych, symptomów somatycznych, po-

czucia osamotnienia, uzależnień oraz zachowań przestępczych [Skuza 2018: 

2, 377]. 

Kazimierz Dąbrowski pisze, że w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka 

ważne jest rozpatrywanie wielostronne zdrowia psychicznego. Czy to z punk-

tu osoby pozbawionej realizacji swych potrzeb skutkuje lżejszymi lub cięż-

szymi zaburzeniami psychosomatycznymi, postawami aspołecznymi (egoizm, 

agresja, kradzież, chuligaństwo i wiele innych) czy spontanicznego wyrzecze-
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nia się dóbr materialnych, rozwoju sfery kultury wewnętrznej, wrażliwości 

społecznej [Dąbrowski 1986, 139]. 

Zapobieganie procesom alienacji, frustracji, stresu w środowisku społecz-

nym człowieka wymaga kształtowania kompetencji społecznych. W określo-

nym kontekście społecznym proces wzajemnej wymiany relacji, doświadcza-

nia więzi z innymi ludźmi ma podstawowe znaczenie dla rozwoju „Ja” i prze-

żywania własnej podmiotowości realizowanej poprzez wchodzenie w inte-

rakcje. Oczywiście ta wzajemna międzyosobowa wymiana o wartości moral-

no-etyczne może sprzyjać lub stawać na przeszkodzie w rozwoju człowieka 

[Kieszkowska 2012, 21]. 

Jak podaje Aneta Skuza, badacze opisują kompetencje społeczne, wskazu-

jąc, że są [Skuza 2018: 2, 373]: 

 warunkowane przez sumę, elementy relacji związanych z psychicznymi 

dyspozycjami, umiejętnościami odbioru, nadawania komunikatów 

zgodnie z wzorcem sytuacji i obranym celem osobistym jednostki, 

formą konstruktu w ujęciu komunikacyjnym (Urszula Jakubowska); 

 uwarunkowane cechami charakteru w tym aktywnością społeczną, 

uprzejmością, cechami temperamentu w tym opanowaniem, reflek-

syjnością oraz świadomością społeczną - inteligencja społeczna (Stan-

ley Greenspan);  

 modelem interakcyjnym, na który składa się zbiór elementarnych, 

równorzędnych umiejętności społecznych, które decydują o efektyw-

nym funkcjonowaniu w różnych rodzajach sytuacji międzyludzkich 

(Anna Matczak). 

Za Elżbietą Sternal, do elementów składających się na kompetencje spo-

łeczne zaliczamy wiedzę społeczną (systematyczne uczenie się i dokształca-

nie), wiedzę o samym sobie, wiedzę o zasadach funkcjonowania w małych 

grupach społecznych oraz dużych zbiorowości ludzkich, społeczne doświad-

czenie (sumujące się doświadczenia życiowe - rodzina, przyjaciele, praca), 

dojrzałość moralną, autorytet społeczny, osobowość społeczną - inteligencję 

emocjonalną (zdolność do odczytywania, rozumienia własnych stanów emo-

cjonalnych oraz emocji u innych ludzi) oraz inteligencję społeczną (umiejęt-

ność rozwiązywania konfliktów oraz próba współpracy, współżycia z innymi)  

i inne zdolności oraz umiejętności [Sternal 2014: 2, 89]. 
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Kompetencje nie są stałymi cechami, zmieniają się wraz z rozwojem ży-

ciowym i zawodowym człowieka, z doświadczeniem i można stale je dosko-

nalić. Istnieje wiele rodzajów i podziałów kompetencji. Tworzą one pewnego 

rodzaju struktury składające się na profil kompetencji właściwych wymaga-

nych na danym stanowisku pracy w określonym zawodzie [Lelińska 2016, 

71].  

Wiedzę, umiejętności i doświadczenie nabywamy w różnych miejscach:  

w szkołach i na uczelniach, w miejscu pracy, na kursach, seminariach czy 

samodzielnie ucząc się w domu. Zdobywając doświadczenie zawodowe for-

malnie i pozaformalnie czy nieformalnie, samodzielnie uzupełniając wiedzę  

i umiejętności poszerzamy zakres swoich kompetencji, które mogą być po-

twierdzane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Walidacja po-

twierdzająca efekty uczenia się daje możliwość wiarygodnego portfolio po-

mocnego przy planowaniu kariery. Na potrzeby rynku edukacji i pracy wyod-

rębnienia się dwojakiego rodzaju kompetencje dotyczące wiedzy zawodowej 

i kompetencje społeczne warunkujące dobre wykonanie pracy [Szydlik-

Leszczyńska 2012, 135]. 

Obecne zmiany w proponowanych nowych trendach rynkowych, w struk-

turze zatrudnienia na świecie, w sektorze pracy związane są z coraz więk-

szym zapotrzebowaniem na kompetentnych i samodzielnych specjalistów 

oraz w coraz mniejszym zapotrzebowaniu pracowników wykonujących pro-

ste prace o wąskim zakresie czynności [Lelińska 2016, 105]. 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zaleceniach Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady podkreślono, że w ramach strategii „Uczenia się przez całe 

życie” sprecyzowano i zdefiniowano osiem kompetencji kluczowych, by 

człowiek mógł aktywnie uczestniczyć w integracji społecznej i zawodowej na 

współczesnym rynku pracy [Zalecenie Parlamentu 2006/962/WE]. Wymaga-

ne kompetencje związane są z konkretną branżą i dotyczą podstawowych 

aspektów niezbędnych do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktyw-

nym obywatelem Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdefiniowała kompe-

tencje kluczowe (zbiór wiadomości, umiejętności, postaw z pozycji celowego, 

aktywnego uczestnictwa człowieka) i przyjęła strategię kształtowania u ludzi 

kompetencji dotyczących porozumiewania się w języku ojczystym i w języ-

kach obcych, kompetencji matematycznych, podstawowych naukowo-

technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich, umiejętności 
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uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji 

kulturalnej [Sternal 2014: 2, 88; Kolbusz-Kielska 2016, 63-65].  

Opisywane w koncepcji Michaela Argyle’a kompetencje społeczne po-

przez integrację społeczną poprawiają relacje interpersonalne dotyczące 

dziewięciu elementów związanych z komunikacją werbalną, komunikacją 

niewerbalną, nagradzaniem (pozytywne wzmacnianie relacji poprzez komu-

nikację interpersonalną - werbalną i niewerbalną), ekstrawersją (wymiar 

osobowości jednostki stanowiący o orientowaniu się ku światu zewnętrzne-

mu), neurotyzmem, lękiem społecznym, samoprezentacją [Skuza 2018: 2, 

375], empatią [Ozga 2016, 50], inteligencją [Lelińska 2016, 70] w tym inteli-

gencją społeczną (jako zbiór zdolności do przetwarzania informacji behawio-

ralnych dotyczących ludzkiego zachowania) [Matczak 2001: 2, 167] i aser-

tywnością [Ozga 2016, 106]. 

Sytuacje społeczne wyznaczają role społeczne, kształtują rozwój człowie-

ka oraz zachowanie, które niejednokrotnie jest oczekiwane społecznie i uwa-

runkowane kompetencjami komunikacyjnymi [Baraniak, Wolter, Sałyga 

2015, 51-52]. Zbiór umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytu-

acjach trudnych opracowany przez Annę Matczak prezentuje kompetencje 

warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywno-

ści, w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz w sytuacjach intymnych [Skuza 

2018: 2, 376]. 

Współcześnie w procesie socjalizacji człowieka znaczącą rolę odgrywa 

kształtowanie kompetencji do komunikacji międzykulturowej stanowiąc wy-

móg i gwarancję rozwoju przestrzeni od lokalnej do globalnej [Nikitorowicz 

2013,  228]. Jak pisze Anna Paszkowska-Rogacz, rolą doradcy, wrażliwego 

człowieka zorientowanego na kwestie różnic międzykulturowych, narodo-

wych, etnicznych jest wspieranie, pomaganie jednostkom w przezwyciężaniu 

barier umożliwiających im maksymalnie wykorzystać swój potencjał [Pasz-

kowska-Rogacz 2006, 19]. 

Działaniami dającymi możliwość diagnozy i rozwoju kompetencji, 

szczególnie u młodzieży są symulacje (gry symulacyjne - pobudzające do 

myślenia i działania). W 2014 i 2015 roku realizowany był projekt KOTWICE 

KARIERY o zasięg ogólnopolskim w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji, na potrzeby którego powstała strona internetowa 

http://www.kotwice.lechaa.pl/, uwzględniająca aspekty związane z rozwo-

http://www.kotwice.lechaa.pl/
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jem człowieka (http://www.strefarozwoju.lechaa.pl, 

http://www.kotwicakariery.lechaa.pl). Z tego przedsięwzięcia projektowego 

powstało multimedialne narzędzia diagnostyczne i publikacje, które są pole-

cane do pracy z młodzieżą. Dostęp do tych materiałów jest na stronie: 

http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-

zawodowych/.  

Kolejnym przykładem jest diagnoza kompetencji jako metoda bilansu 

kompetencji opracowana we Francji, a która od 2000 roku znana jest dorad-

com zawodowym szczególnie pracującym z bezrobotnymi, poszukującymi 

innej pracy niż dotychczasowa - polska adaptacja metody [Lelińska 2016, 70]. 

Idąc krok dalej (za przykładem Francji) warto, by wypracowany Bilans Kom-

petencji wskazywał i dawał propozycje kierowania na zajęcia treningowe, 

terapeutyczne celem usprawniania, wspomagania rozwoju społecznego. 

 

TRENING, TERAPIA PRACĄ, ERGOTERAPIA – OD PRACY DO KOMPETENCJI 

Pojęcie pracy, jej wymiar, istota zmienia się na przestrzeni dziejów, które 

charakteryzują rozmaitością podejmowanych czynności, różnorodnością 

określeni oraz nazw. Pierwotnie w literaturze greckiej słowo „ergon” ozna-

czało robotę, czyn, dzieło [Drzeżdżon 2015: 12, 100]. 

W etapach rozwoju ontogenetycznego człowieka z terminem „praca” 

spotykamy się już od najmłodszych lat. Poprzez różne działania u człowieka 

pobudzany jest zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku oraz zmysł 

równowagi, a prawidłowe funkcjonowanie następuje, gdy jest współpraca 

tych zmysłów (integracja sensoryczna). Już u małych dzieci ćwiczenia rąk  

i palców (manipulacja ręką) w czasie zabaw wprowadzają współpracę zmy-

słów. Połączenie tej zabawy z kontaktem interpersonalnym wspiera stymula-

cję językową (w trakcie czynności korzystanie z każdej okazji do rozmowy). 

Każde dziecko buduje z klocków, lepi z plasteliny, układa, maluje, rysuje. 

Wykonywanie tych czynności przez człowieka daje możliwość usprawnienie 

ręki i dążenie do doskonałości (jest swego rodzaju terapią ręki). Trudniejsze 

zadanie jest z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, umysłowo. Bardzo czę-

sto metody w oparciu o pracę usprawniającą określano mianem ergoterapii. 

Współcześnie pojęcie to nabrało szerszego znaczenia i oferuje się ją nie tylko 

http://www.strefarozwoju.lechaa.pl/
http://www.kotwicakariery.lechaa.pl/
http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
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osobom dotkniętym zaburzeniami ruchu, deficytami rozwoju intelektualne-

go. Ergoterapia może dawać korzyści także w pełni sprawnym młodym oso-

bom, seniorom. Ten rodzaj treningu, terapii pracą stanowi dobre narzędzie 

aktywizacji zawodowej, sprzyja poprawie zdolności interpersonalnych, mo-

tywuje do rozwoju, pomaga ludziom wycofanym społecznie, samotnym na 

różnym etapie rozwoju i w różnym wieku. 

Zmiany związane z globalizacją i dynamicznym rozwojem nowych techno-

logii i technik w sektorze zatrudnienia, rynku pracy i edukacji powodują luki 

w prawidłowym funkcjonowaniu. U jednostek uwypuklają się braki w sferze 

„życiowej zaradności”. Zwróćmy uwagę, że jest grono ludzi nieusatysfakcjo-

nowanych obecną sytuacją, nieumiejących się zaadoptować do zmian, szyb-

kiego logicznego myślenia, by przewidzieć nadchodzące przeobrażenia.  

Uwarunkowaniem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie w społe-

czeństwie są czynniki związane z koncepcją siebie „Ja” rozwijającą się wraz  

z wiekiem, budującą tożsamość jednostki, pewność siebie. Człowiek reaguje 

w konkretnych, określonych sytuacjach dominacją jednego ze stanów „Ja” 

rozpoznawanych u niego poprzez obserwację sposobu zachowania jego cia-

ła, mimiki twarzy, słuchanie dźwięku jego mowy, analizę słów i zdań, śledząc 

reakcję innych będących z nim w kontakcie [Ozga 2016, 35].  

Składnikiem o charakterze pedagogicznym, społecznym i ekonomicznym 

(jako kolejny czynnik koncepcji „Ja”) jest środowisko odnoszące się do wy-

kształcenia, zawodów rodziców, miejsca usytuowania jednostki w strukturze 

społecznej, zamieszkania, liczby członków najbliższej rodziny, systemu edu-

kacji i rynku pracy w tym systemu gospodarczo-ekonomicznego kraju, struk-

tury bezrobocia, oczekiwań pracodawców, zawodów rozwojowych i schył-

kowych. Natomiast kolejnym najistotniejszym czynnikiem jest psychika jed-

nostki będąca zmienną o charakterze wewnętrznym, psychologicznym skła-

dająca się na obraz osobowościowy człowieka. Jak pisze Jan F. Terelak, psy-

chikę wiążemy z cechami wrodzonymi (temperament, inteligencja) oraz ce-

chami nabytymi w rozwoju ontogenetycznym (charakter, osobowość, moty-

wacja działania, system wartości). Człowiek orientuje się w otoczeniu za po-

mocą percepcji i na ogół ma ona charakter świadomy, jako świadomość eks-

traspekcyjna (obraz świata) i świadomość introspekcyjna (obraz siebie). Wy-

mienione sytuacje dają możliwość optymalizacji procesów regulacji stosun-

ków ze światem, które się dzieją w ramach wykrywania i określania możliwo-
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ści jednostki, jak również organizowania adekwatnych do tego warunków 

działania [Terelak 2005, 50]. 

Monika Wróblewska, obejmując grupę 180 osób w wieku 20-29 lat, w ba-

daniach nad kompetencjami zwróciła uwagę na aspekt motywacji 

(pro)twórczej w poszukiwaniu zmian, otwartości i odwagi w podejmowaniu 

nowych działań, otwartości i akceptacji nowych zadań, nonkonformizmum 

oraz orientacji na działanie i przezwyciężanie trudności. W rezultacie po-

twierdziła, że twórcze działania ukazują jednostkę aktywną, twórczo prze-

kształcającą siebie i otoczenie [Wróblewska 2015, 247-249]. 

O indywidualności człowieka świadczą jego zainteresowania, predyspozy-

cje, samoocena, aktywności, potrzeby, stan zdrowia, zaufanie i wiara w sie-

bie, doświadczenie oraz aspiracje edukacyjno-zawodowe, możliwości i mo-

tywacja do realizacji celów, planów. Jednostka nabywa kompetencji w natu-

ralnych kontaktach, relacjach społecznych z innymi ludźmi. To środowisko 

socjalizacyjne stwarza korzystne warunki rozwojowe. Z czasem przede 

wszystkim za sprawą modelowania, naśladowania nabywane są prawidłowe 

umiejętności dotyczące współżycia społecznego [Skuza 2018: 2, 378]. 

Kształtowanie kompetencji odbywa się dzięki wolności człowieka i okre-

ślaniu, jak zamierza rozwijać swój potencjał, tworzyć nowe cechy osobowo-

ściowe. Podmiotowość jednostki, jej własne wartości zgodne z normami 

społecznymi wprowadzanymi we własne życie warunkują poprawne funkcjo-

nowanie, kształtują poczucie moralności, wprowadzając tym formowanie się 

i współtworzenie praw i zasad obywatelskich [Kieszkowska 2011, 258-259]. 

W wadliwej socjalizacji poziom kompetencji jest z reguły bardzo niski  

i wynika z niezaspokojonych podstawowych potrzeb człowieka oraz przewa-

żających negatywnych wzorców zachowań. Wprowadzenie w życie jednostki 

różnorodnych treningów intensywnych i efektywnych poprzez sytuacje 

umożliwiające ćwiczenia odpowiednich zachowań w toku interakcji z innymi, 

jak również wydobycie zdolności do refleksji i wyciągania wniosków z wynie-

sionych doświadczeń odgrywa bardzo ważna rolę uspołeczniającą [Skuza 

2018: 2, 378].  

W odpowiedzi na owe treningi w obecnych realiach z początkiem XXI 

wieku zaczęły intensywnie rozwijać się różne formy terapii jako działania 

naprawcze zmierzające do przywrócenia homeostazy, rekonwalescencji, 

uzdrawiania, budowania celu, wspomagania, przywracania, wsparcia w po-
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wrocie do dobrostanu psychofizycznego człowieka uwzględniając potrzeby 

indywidualne osób czy obraz choroby lub niepełnosprawności. Terapia  

w swych działaniach zawiera przywracanie sprawności fizycznej (narządów 

ruchu) utraconej do stanu wcześniejszego, a przy zmianach nieodwracalnych 

wyrobienie funkcji zastępczych, jak również przywracanie w sferze psychicz-

nej (wyprowadzanie człowieka z bierności, budzenie wiary w społeczną przy-

datność, praca nad zachowaniami na bardziej korzystne, wyrabianie samo-

dzielności, praca nad sobą), czy aktywizowanie w codziennym życiu osób  

w różnym wieku.  

Terapia określa leczenie, działanie przywracające zdrowie fizyczne i psy-

chiczne, a wśród rodzajów jest wymieniana terapia pedagogiczna definiowa-

na, jako interwencja wychowawcza stosowana celem osiągnięcia lub utrzy-

mania prawidłowego przebiegu i rozwoju człowieka [A-Z Ilustrowana Ency-

klopedia Powszechna 2011, 972]. 

Obecnie w systemie edukacji wprowadzono nową formę pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej – zajęcia rozwijające zainteresowania. Z nową nazwą 

zmodyfikowano i wprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje emocjonal-

no-społeczne (wcześniej nazywane zajęciami socjoterapeutycznymi) mające 

na celu odpowiednio wczesne diagnozowanie zaburzeń zachowania lub 

emocji i podjęcie stosownych reakcji, jako przeciwdziałanie utrwalaniu się 

nieprawidłowych wzorców zachowań czy w dalszej kolejności niedostosowa-

nia społecznego. 

Stawanie się osobowości w procesie rozwijania się jednostki wynika z dą-

żenia do scalania wewnętrznego, integracji poprzez towarzyszące działanie 

wychowawcze, czyli rozwój świadomości, dążenie do samowychowania, war-

tościowanie samego siebie celem uświadamiania waloryzacji osoby, poczucia 

godności osobistej i honoru, utożsamiania się z idealną strukturą wartości, aż 

do normalnego lub wypaczonego planu życiowego [Kunowski 2001, 223]. 

Wspieranie człowieka w rozwoju ku pełnej dojrzałości ze zwróceniem 

uwagi na sfery od fizycznej przez intelektualną, emocjonalną, duchową po 

społeczną jest ważne z punktu dbałości o spójny rozwój biologiczny, poznaw-

czy, emocjonalny, moralny i społeczny. W sytuacji nieprawidłowości wskaza-

ne jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w od-

niesieniu do każdego człowieka celem przywracania normalnego rozwój jed-

nostki. 
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Zadaniem terapii jest działanie w kierunku naprawiania, usprawniania, 

niwelowania, ograniczania różnic w aspektach osobowościowych, rozwojo-

wych, środowiskowych w stosunku do norm, zasad. Na bazie diagnozy reali-

zowana jest terapia i profilaktyka, która w odniesieniu do sytuacji wynikają-

cej z potrzeb sfery społecznej buduje i kształtuje kompetencje społeczne 

wynikające z kluczowych sytuacji, gdy zachodzi potrzeba pokazania się czło-

wieka od strony asertywnej, wykazania się empatią, komunikacją interperso-

nalną, wyrażania siebie i wzmacniania, podtrzymywania innych w sytuacji 

ekspozycji społecznej [Szołtysek, Jeż, Twaróg 2015: 249, 16]. 

Każdego dnia jednostka musi sprostać wymaganiom, wyzwaniom, które 

dyktują jej rozwijające się w bardzo szybkim czasie różne dyscypliny. Warto 

podejmować trud, by sprostać tym zadaniom, szczególnie, że w tym procesie 

życia człowiek buduje swoją mądrość życiową, rozwija inteligencję. Obecnie 

podejmowane są zabiegi diagnostyczne i zadaniowe mające na celu rozwija-

nie u ludzi inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana i inteligencji wielora-

kiej Howarda Gardnera. Uaktywnienie inteligencji wielorakiej, którą opisał 

Howard Gardner odbywa się poprzez doskonalenie w praktyce umysłu (dys-

cyplinarnego, syntetyzującego, kreatywnego, estetycznego) i jest sposobem, 

by być szczęśliwym, zachować równowagę i odnosić sukcesy w życiu [Ol-

chawska 2015, 125].  

Jak podaje Janina E. Karney, człowiek wyraża swoje uzdolnienia, talenty  

w pracy. To poprzez pracę, w której ciągle się uczy i nabywa konkretne 

sprawności, szczególnie psychiczną (sprawność zawodową), określa swoją 

przydatność, satysfakcję i zadowolenie [Karney 2007, 157]. 

Odwołując się do pedagogiki pracy wykorzystującej sytuacje doświadczeń 

działaniowych, niejednokrotnie grupowych w środowisku zadaniowym, jed-

nostka ma możliwość rozwijania osobowości, w tym również kompetencji 

społecznych. W wachlarzu możliwości w sferze pracy dotyczących terapii są 

uwarunkowania związane z działaniami psychologicznymi (psychoterapia 

psychoanalityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humani-

styczna czy psychoterapia Gestalt), działaniami socjologicznymi (ludoterapia, 

trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych, artreterapia, po-

przez sztukę - muzykoterapia, choreoterapia, dramaterapia, teatroterapia  

i biblioterapia), czy z działaniami w kontakcie ze zwierzętami (dogoterapia, 

filoterapia, hipoterapia) i wiele innych.  
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Formy i ich dobór są określane w zależności od wymagań postępowania 

wynikającego z potrzeb jednostki oraz możliwości istniejących w danej spo-

łeczności, działań interdyscyplinarnych, w tym z pedagogicznych, szczególnie 

pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy (ergoterapia - praca przy kompute-

rze, stolarstwo, garncarstwo i ceramika, krawiectwo, metaloplastyka, dzie-

wiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, ogrodnictwo, kaletnictwo itp.). 

Współcześnie jest możliwość zastosowania w realizacji zadań działań z za-

stosowaniem komputera, udoskonalając tym warsztat pracy, wspomagając 

proces nauczania, poradnictwa, diagnozy i terapii. Możliwości związane  

z tym, co daje komputer, są szerokie. Preferowane jest rozwijanie i wpływa-

nie na tendencję w zakresie stosowania nowych rozwiązań, profesjonalnego 

oprogramowania, zasad projektowania z wykorzystaniem technologii infor-

macyjnej szczególnie w pracy nad sposobami radzenia sobie z jednostkami 

dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami [Siemieniecki 2007, 53]. 

Przekształcanie zastanych warunków, budowanie przyszłości, to proces 

trudny, długotrwały, wymagający kształtowania zmian w sferze psychiki za-

równo indywidualnej jaki i zbiorowej [Theiss 1984, 77]. 

Zrozumienie siebie, swych struktur poznawczych, tożsamości wynika z za-

łożeń różnych konceptów, wśród których, jak pisze Aneta Jaworska, dominu-

ją koncepcje poznawczo-behawioralne (teorie uczenia się społecznego –  

A. Bandury, teorie poznawcze – J. Piageta), koncepcje psychodynamiczne 

(teorie psychoanalityczne Z. Freuda, E. Eriksona. R. Pecka, E. Fromma), kon-

cepcje interakcyjne (teorie ról społecznych – R.E. Parka, symbolicznego inte-

rakcjonalizmu – podejście dramaturgiczne E. Goffmana), koncepcje syste-

mowe (teorie systemów, pragmatyzm amerykański) [Jaworska 2011, 248-

249].  

Wyrażając podejście wspierające poprzez zasadnicze działania skoncen-

trowane na umożliwieniu osobie wykonania działania, zadania, pracy, istot-

nego znaczenia nabiera ergoterapia. Terapia pracą przeznaczona jest zarów-

no dla dorosłych, jaki i dla dzieci oraz młodzieży. Szczególnie sytuacja obec-

nego społeczeństwa kategorii młodzieży NEET wymaga aktywizacji i jedną  

z takich możliwości jest ergoterapia. Agata Markowicz w „Dzienniku Zachod-

nim” z dnia 26.06.2017 roku opisuje NEET, jako zjawisko socjologiczne  

i określające grupę młodzieży nieuczącej się, niepracującej, nierozwijającej 

się [Markowicz 2017: 146]. 
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Jak pisze Anna Fidelus, koniecznością jest podejmowanie działań, zadań, 

wyzwań celem budowania wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej 

poznania siebie (co odbywa się w różnego rodzaju sytuacjach będących dro-

gą do prowadzenia dialogu). Istotne staje się również adaptowanie się, przy-

stosowywanie się człowieka do aktywności i pracy oraz wzmacniania kontak-

tów w różnych dziedzinach społecznych [Fidelus 2011, 301-302]. 

 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA DO BYCIA CZŁOWIEKIEM KOMPETENTNYM 

Pierwszoplanowym środowiskiem rozwoju człowieka jest rodzina. Kolej-

nym miejscem mogącym stwarzać warunki do wspierania, wzmacniania, 

kształtowania kompetencji i ich rozwoju, własnej skuteczności, siły, dążenia 

do uznania, a w przyszłości kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu jest 

szkoła [Domagała-Kręcioch 2018, 35]. 

Współczesnym wyzwaniem stojącym przed nauczycielami, wychowaw-

cami jest kształtowanie kompetencji. Szczególnie nie do przecenienia jest 

rola kadry zajmującej się młodzieżą trudną wychowawczo oraz zagrożoną 

wykluczeniem społecznym.  

Wanda Dróżka prowadzi badania naukowe analizując gromadzony w ra-

mach Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Nauczycieli pod hasłami 

„Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli” (1992/1993), „Nauczycielska 

dojrzałość” (2002-2004), „Nauczycielskie przesłanie” (2016) autentyczny 

materiał dokumentujący rolę, znaczenie i zaangażowanie, uczestnictwo na-

uczycieli poprzez ich pracę pedagogiczną (dydaktyczną, opiekuńczą, wycho-

wawczą) w kontekście globalnych przemian społeczno-kulturowych, poli-

tycznych i ekonomicznych w demokratycznej Polsce po 1989 r. Badaczka 

autobiografii publikuje anonimowo autorskie prace nauczycieli. W książce  

W. Dróżki Nauczycielskie przesłanie – w trosce o przyszłość. Pamiętniki star-

szego pokolenia nauczycieli 2016 nauczyciele opisują misję wychowawczą 

szkoły, przekazują przesłanie, że instytucja oświaty, szkoła powinna przygo-

tować człowieka do życia na jego różnych etapach [Dróżka 2018, 100].  

W istocie socjalizacji i edukacji, co podkreśla Anna Izabela Brzezińska, 

ważne jest pole wzajemnych oddziaływań samej jednostki, jak i świata, jed-

nostki uczącej się oraz jednostki nauczającej. Sytuacja ta stanowi drogę zdo-

bywania wiedzy, umiejętności w polu działania jednostki nauczającej, jak  
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i poprzez przekaz społeczny, doświadczenie, refleksję. Proces ten realizowa-

ny w trzech rodzajach niespecyficznych zadań uwzględnia organizację fizycz-

nego i społecznego środowiska uczenia się oraz modelowania stosunków 

jednostki uczącej się do uczenia się [Brzezińska 2009: 5-6, 10, 13, 16].  

W cyklu życia człowieka w jego różnych fazach, sezonach, jednostka może 

rozwijać, doskonalić kompetencje, ale może również jej osobowość ulegać 

regresji wskutek niewykorzystanych różnych możliwości. Te zmiany ilościowe 

i jakościowe skłaniają do refleksji, by dążyć całożyciowo, ustawicznie, per-

manentnie (biorąc pod uwagę rozwój człowieka, jego wiedzę, umiejętności 

radzenia sobie z przeciwnościami losu, jak również osiągnięcia dojrzałości, 

doskonałości przez jednostkę) do wyzwalania sił tkwiących w człowieku, któ-

rych może nie znał do tej pory. Istotne jest również budowanie poczucia 

spełnienia, bycia potrzebnym, sukcesu życiowego w różnych etapach życia 

człowieka, w tym także późnej dorosłości [Krawczyk-Blicharska, Łata 2018, 

291]. 

Najtrudniejsze w życiu jednostki jest radzenie sobie w sytuacjach trud-

nych, pokonywaniu przeciwności, szczególnie jeśli czuje się bezradna i sa-

motna. Problem samotności jest dziś coraz częstszym zjawiskiem (samotność 

ontologiczna) przeżywanym w różnych okresach rozwoju człowieka (szcze-

gólnie dzieci i młodzież, seniorzy). Kwestia ta może stanowić poważny, po-

tencjalny czynnik ryzyka rozwoju niekorzystnych zmian osobowościowych 

oraz stanowić barierę na drodze do dojrzewania i utrzymania dobrostanu 

psychospołecznego [Szymańska 2013, 15]. 

Dążenie do samorealizacji, podkreślane w koncepcji C. Rogersa,  

A. Maslowa, E. Froma i wielu innych badaczy, stanowi drogę życia, dążenie 

do spełnienia, do osobowościowej doskonałości, a w aspektach teorii oso-

bowościowych jest jednym z mechanizmów regulujących funkcje psychiczne 

człowieka [Salat-Zasadzka 2018, 245]. Zrozumienie człowieka jego dążeń, 

aspiracji, motywacji, czy rozwoju kompetencji sprowadza się do rozumienia 

ludzkiej pracy, w której tworzy, osiąga wyniki oraz realizuje własne, niepo-

wtarzalne bycie osobowe koncentrujące się w świecie norm, wartości ludzi 

wytwarzających pracę. Praca daje osobie możliwość zmiany, tworzenia no-

wych wartości, działania, świadomościowego przeżywania sprawczości oraz 

uświadamia w kwestiach podejmowania decyzji [Przewoźnik 2018, 279]. 
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W obecnych realiach podejmowana i wykonywana praca przez jednostki 

stanowi jej wybór. Współczesnym rozwiązaniem w obszarze działania jest 

praca w ramach projektów. Jest to podyktowane chociażby sytuacją, że mo-

że to stanowić przyczynek do odnalezienia się na rynku edukacyjno-

zawodowym oraz wpłynąć na zmotywowanie do czynnego podjęcia aktyw-

ności celem poszukiwania pracy, przywracania sprawności. Osoby podejmu-

jące aktywność i realizację zadania w ramach projektu mają możliwość zdo-

bycia nowych umiejętności praktycznych, obudzić w sobie cechy psych-

fizyczno-społeczne oraz zmotywować się do zmiany zachowania i zaintere-

sowań, dając sobie przy tym szansę poznania nowych kompetencji przydat-

nych w rozwoju jednostki. Aktywności te dotyczą działań związanych z naby-

waniem kompetencji w ramach konkretnej kwalifikacji, prawidłowego funk-

cjonowania w grupie, poznania własnych możliwości, profilu osobowości, 

reagowania w sytuacjach trudnych [Michel 2011, 598-601]. 

Edward Nycz w prowadzonej analizie badawczej nad młodzieżą zaniedba-

ną, trudną wychowawczo, wykluczoną społecznie podkreśla objęcie jej przez 

instytucję edukacji i pracy Ochotniczych Hufców Pracy (instytucja drugiej 

szansy) opieką w sposób kompleksowy z nieprzecenioną rolą kadry. Badacz 

w książce Druga szansa młodzieży Studium Funkcjonowania Ochotniczych 

Hufców Pracy opisuje instytucję OHP zajmującą się kształceniem i wychowa-

niem młodzież, która doznała niepowodzeń szkolnych. Młodzież w systemie 

szkolnym z niepowodzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi odczuwa 

kompleks niższej wartości, marginalizacji i bardzo często przyjmuje postawę 

niechęci, czy wręcz wrogości do nauki. Istotnym jest zauważenie tych zagro-

żeń w momencie budowania nowego modelu kompetentnego absolwenta. 

Rozwój doradztwa zawodowego, wprowadzenie, wypracowanie standardów 

przygotowania zawodowego form i metod pracy profilaktycznej, wychowaw-

czej, terapeutycznej, treningowej, resocjalizacyjnej ma na celu przeciwdzia-

łanie marginalizacji, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, dą-

żenie do potwierdzania kompetencji oraz ustawicznego uczenia się. W OHP 

proces nauczania, wychowania jest realizowany poprzez wdrażanie do zadań 

zawodowych i kształtowanie właściwego stosunku do pracy oraz uczestnic-

two w życiu społecznym regionu i kraju. Wdrożenie i uświadomienie tego 

spektrum działań skierowanych do społeczności lokalnej stanowi ważny ele-
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ment lokalnego systemu edukacji, pracy, profilaktyki, resocjalizacji [Nycz 

2014, 298]. 

Warto z punktu resocjalizacji podkreślić badania skazanych prowadzone 

przez Annę Kieszkowską opisane w książce Inkluzyjno-katalaktyczny model 

reintegracji społecznej konteksty resocjalizacyjne. Autorka wskazuje, że istot-

ne jest łączenie różnych uwarunkowań (interdyscyplinarne podejście) w ży-

ciu człowieka. A. Kieszkowska pisze, że na przystosowanie człowieka do danej 

sytuacji mają wpływ składniki jego zachowania informujące o potencjale przy 

wykonywaniu różnych działań w tym zadań zawodowych [Kieszkowska 

2012]. System tych składników określany jest poprzez sprawność psychiczną 

składającą się z procesów poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, wyobraże-

nia, pamięć, uwaga, myślenie, mowa), procesów emocjonalnych, cech tem-

peramentu, charakteru, osobowości, psychomotoryki i właściwości psychofi-

zjologicznych jednostki [Karney 2007, 156].  

 

WNIOSKI 

W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawiają się pytania o kompetencje 

człowieka i jakość funkcjonowania jednostki w otoczeniu zewnętrznym oraz 

wewnętrznym ontogenetycznego rozwoju. Społeczeństwo, wspólnota, grupa 

społeczna potrzebuje do swego istnienia, trwania pewnych jednoczących, 

pozytywnych przekonań i budujących wartości. Niezbędnymi są kompetencje 

społeczne sprzyjające kontynuowaniu dobrych relacji interpersonalnych. 

Ważne z punktu rozwoju jest położenie nacisku na kształtowanie, rozwijanie 

kompetencji stanowiących fundament, budulec w procesie pozytywnej so-

cjalizacji. Poznanie siebie powinno stanowić postawę wyrażającą się w pyta-

niach zwracanych do siebie i permanentnie powtarzanych: Skąd wychodzę? 

Kim jestem? Kim się staję? Kim będę? Jak to osiągnę i na jakim jestem po-

ziomie? Jak się zmieniam? Jak w tej chwili postępuję? Kształtowanie, mode-

lowanie pozytywnych zachowań i postaw jest elementem podstawowym  

w drodze do sukcesu w rozwoju człowieka. 

Podsumowując, znaczące w rozwoju kompetencji społecznych jest anali-

zowanie elementów składowych związanych z postrzeganiem społecznym, 

zdolnością do przeżywania i zauważania problemów społecznych oraz goto-

wością do udziału w ich rozwiązywaniu, autoprezentacji, gotowości współ-
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działania w realizacji celów osobistych i pozaosobistych, motywacji społecz-

nej w kontaktach z innymi, przewidywania, oceniania zdarzeń i umiejętności 

zachowania się w aspekcie moralnym z zachowaniem relacji społecznych  

i własnej autonomii.  

Wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest ustawiczne uczenie się  

i walidacja tych efektów, zdobywanie i nadbudowywanie kwalifikacji, do-

świadczenie, dążenie do bycia kompetentnym. Właściwe rozpoznanie  

u człowieka tendencji rozwojowych i arozwojowych daje możliwość synte-

tycznego ujęcia kwestii dobrostanu psycho-fizyczno-społecznego. 

Struktury i procesy rozwoju jednostka musi rozpoznać sama w sobie lub 

za pomocą własnych metod albo wsparcia ze strony drugiej osoby. Mecha-

nizm wieloaspektowego wspierania człowieka w rozwoju jest związany  

z dostrzeżeniem korzystnych efektów społecznego uczenia się A. Bandury, 

budowania konstruktów osobistych G. Kelle’go, zjawiska resilience. Nielek-

ceważenie i odpowiednie ukierunkowanie działań profilaktycznych, trenin-

gowych, terapeutycznych jest konieczne w sytuacji konfliktów wewnętrznych 

i zewnętrznych towarzyszących jednostce w jej rozwoju ontogenetycznym  

z uwzględnieniem właściwości temperamentalno-osobowościowych i śro-

dowiskowych.  

W procesie treningu, terapii pracą wyzwalane i kształtowane są zasoby 

osobowe, „naprawiane” zachowania, postawy. Zaburzenia w postawach 

społecznych, zdeterminowane zachowania ludzkie wobec norm, zasad, regu-

latorów społeczno-kulturowych współtworzących indywidualne i grupowe 

role społeczne wymagają diagnozowania etiologii. 

Terapia pracą, trening umiejętności jest działaniem wspierającym jed-

nostkę w projektowaniu życia, samostanowieniu i ukierunkowaniu na we-

wnątrzsterowność. Osoba twórcza wie, kim jest i wie, co chce w życiu osią-

gnąć. Człowiek odkrywając określone predyspozycje osobowe, bazując na 

zalążkach talentów, zdolności i uaktywnionych potencjałach może się dowar-

tościować, samookreślić, usprawniać i pozytywnie rozwijać.  

Warto podkreślić, że praca sprzyja sytuacji działań, zadań opartych na 

budowaniu, kształtowaniu, rozwijaniu dobrych relacji komunikacyjnych  

z innymi ludźmi w rozumieniu roztropności emocjonalnej (zdolności postrze-

gania, oceniania i wyrażania emocji, sprawności w rozumieniu, przemyśleniu 

i przyswajaniu informacji emocjonalnej), regulowaniu obszaru emocjonalno-
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ści oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, empatii, inteli-

gencji społecznej wynikającej z dyktowanych wymogów demokracji, gospo-

darki rynkowej i wszelkich instytucji rynkowych w skali lokalnej, globalnej.  
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Streszczenie:  Problematyka całożyciowej, 
pożądanej podmiotowo i społecznie samo-
realizacji, wdrażania do niej w szkole i w 
innych formach kształcenia należy do naj-
ważniejszych edukacyjnych problemów 
współczesnego świata. Praktycy, rozwijający 
badania C. Rogersa i A. Maslowa, wciąż 
poszukują odpowiedzi na pytania: Co musi 
umieć pedagog skutecznie inspirujący 
uczniów do całożyciowej samorealizacji? 
Czego powinien nauczać? W jakiej atmosfe-
rze ma to robić? W publikacji, podjęto się 
przypomnienia, jakie poglądy na ten temat 
mieli starożytni filozofowie - pedagodzy: 
Homer, Tales z Miletu, Konfucjusz, Protago-
ras z Abdery, Sokrates, Platon, Demokryt i 
Epikur, a także wskazania, że ich przemy-
ślenia i działania są bardzo zbieżne z opi-
niami i działaniami współczesnych badaczy, 
propagatorów i realizatorów samorealizacji. 
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Abstract. The problem of lifelong, subjective-
ly and socially desired self-realization,  
implementing it at school and in other 
forms of tuition, belongs to one of the most 
important educational problems of current 
world. Practitioners working on research 
conducted by C. Rogers and A. Maslow, are 
still looking for answer on such questions 
as: What a teacher have to know, to suc-
cessfully inspire his or her pupils for lifelong 
self-realization? What should he/she teach? 
In what kind of atmosphere should he/she 
do this? This paper reminds what kind of 
opinions on this subject had ancient philos-
ophers-teachers such as: Homer, Thales of 
Miletus, Confucius, Protagoras, Socrates, 
Plato, Democritus and Epicurus, as well as 
indicate that their thoughts and actions 
converge on opinions and actions of con-
temporary researchers, propagators and 
implementers of self-realization. 
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Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem 

innych (Konfucjusz) 

Nauczanie istnieje od bardzo dawna, można stwierdzić, że od chwili, gdy 
jeden człowiek nauczał drugiego, np. jak rozpalić ogień. Początkowo robili to 
najbliżsi, później wyznaczani do tego nauczyciele, uprawiający je w przeróż-
nych formach, różnymi metodami. 

Przed dzisiejszym pedagogiem, pracującym najczęściej w nowoczesnych, 
dobrze wyposażonych szkołach, stawiane są bardzo duże wymagania. Musi, 
w bardzo dynamicznie przeobrażającym się świecie, odnaleźć się w różno-
rodności form, metod, zasad, technik i treści kształcenia. Musi nade wszystko 
w swoich zadaniach i działaniach kierować się, oprócz rozsądnej realizacji 
celów wskazanych przez jego program nauczania, dobrem uczniów, reflek-
syjną i operacyjną wiedzą, ponadprzeciętnymi umiejętnościami i sprawno-
ściami komunikacyjnymi, ponadprzeciętną kulturą osobistą i moralną oraz 
profesjonalizmem w inspirowaniu ich do całożyciowego kształcenia się i sa-
morealizacji. 

Ponieważ w czasach współczesnych pojawiają się wciąż nowe wyzwania, 
wynikające m.in. z gwałtownego rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, 
błyskawicznego mnożenia się niezliczonej ilości nowej wiedzy, żaden system 
edukacyjny nie jest już w stanie kształcić wszystkich ludzi przez całe życie. 
Dlatego też, do czego nawołują wybitni specjaliści i badacze z całego świata, 
w XXI wieku nauczanie musi przybrać inne, bardziej niż dotychczas, humani-
styczne, pożyteczne i praktyczne oblicze, w kierunku kształtowania i rozwija-
nia u uczniów coraz większej samodzielności myślenia i działania, w realizacji 
siebie i swoich celów, w poczuciu wolności i moralnej odpowiedzialności.  
W postulowanym przez nich modelu kształcenia, nowoczesne nauczanie to 
działanie zgodne zarazem z oczekiwaniami podmiotu, jak i społeczeństwa, w 
którym nauczyciele dużo więcej niż dotychczas wagi i czasu poświęcają dzia-
łaniom wdrażającym uczniów do całożyciowej pożądanej podmiotowo i spo-
łecznie samorealizacji i samokształcenia [Scisłowicz 2010, Wybrane…, 93-
104, Kształcenie…, 273-284]. 

Trzeba tu mocno podkreślić, że wdrażanie do samorealizacji zgodnej  
z oczekiwaniami podmiotowymi i społecznymi prowadzić mogą tylko ci na-
uczyciele, którzy sami realizują taki rodzaj autokreacji. Z pewnością są nimi 
wszyscy pedagodzy, którzy zamiast autorytatywnie wykładać uczniom jednie 
słuszną, często niespójną i nielogiczną, odgórnie narzuconą wiedzę, wdrażają 
ich do poznawania i realizowania samych siebie oraz do samodzielnego po-
ruszania się w świecie niezliczonej ilości możliwości. Zwykle w przyjacielskich 
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relacjach, w atmosferze życzliwości, wzajemnego zaufania, skromności, sza-
cunku i poszanowania godności, m.in.: 

-  nauczają samodzielnego myślenia i działania  

- wzmacniają odwagę do poszukiwania i podejmowania realizacji własnych 
celów, odkrywania potencjału i możliwości, - wskazują na wartość i względ-
ność ludzkiej wiedzy, możliwości poszerzania granic wolności i konieczność 
odpowiedzialności, - rozważają sens ludzkiego życia i funkcjonowania świata, 
podejmują problematykę wartości i antywartości, a także możliwości i zagro-
żeń wynikających z postępowania osobistego i społecznego. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie własnej refleksji autora, 
związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na trzy ważne dla idei i praktyki edu-
kacji ustawicznej pytania: Co musi umieć pedagog, skutecznie inspirujący 
uczniów do całożyciowej samorealizacji? Czego powinien nauczać? W jakiej 
atmosferze powinien to robić? Dokonano tego w drodze analizy treści kilku-
dziesięciu pozycji literatury specjalistycznej, opisującej wypowiedzi i działania 
ośmiu starożytnych prekursorów samorealizacji, kilkunastu współczesnych 
badaczy tego zjawiska oraz o woparciu o własne wieloletnie doświadczenia  
i studia. 

Samorealizujący się nauczyciele, chociaż sami siebie tak nie nazywali, 
określając wtedy taki rodzaj autokreacji samorozwojem lub samodoskonale-
niem się [Słomski 2000, 128], nauczali już w starożytności. Należeli do nich 
m.in. Homer, Tales z Miletu, Konfucjusz, Protagoras z Abdery, Sokrates, Pla-
ton, Demokryt i Epikur, miłośnicy mądrości, których wciąż aktualne poglądy 
zaprezentowano w dalszym ciągu tej publikacji. Poglądy ponadczasowe  
i ponadterytorialne, dotyczące m.in. sylwetki nauczyciela, nauczania, 
uczniów, moralności, szkoły, niewymuszonego zewnętrzne, samodzielnego, 
całożyciowego, samopoznania i samorozwoju,  a także samodzielne-
go,odważnego i odpowiedzialnego zdobywania, weryfikowania i stosowania 
wiedzy, postaw emocjonalnych, umiejętności, sprawności i nowych, nawet 
nieznanych ówcześnie zadań. 

Samorealizacja, mówiąc najprościej, oznacza bezustanne dążenie pod-
miotu do poszukiwania, odkrywania i realizowania jego osobistego potencja-
łu i powołania. Samorealizujący się człowiek jest zwykle zadowolony ze swo-
jej pracy zawodowej i z życia osobistego. Jest osobą prospołeczną, nie 
krzywdzi innych ludzi, gdyż nie ma potrzeby dowartościowywać swojego ego 
ich kosztem. Wręcz odwrotnie, chętnie dzieli się z nimi swoimi przemyśle-
niami, doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, ponieważ pomaganie 
sprawia mu przyjemność.  
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Pojęcie samorealizacji wprowadził w nauce w XIX w. egzystencjalista So-
ren Kierkegaard, ujmując ją jako kategorię ludzkiej egzystencji przeciwsta-
wioną poczuciu przemijania i pustki w obliczu śmierci [Maslow 2004, 13-26]. 
W kolejnym stuleciu, dokładnie w 1939 roku, użył je psycholog Kurt Gogld-
stein uznający samorealizację za nadrzędny motyw kierujący ludzką aktyw-
nością, zorientowany na spełnienie możliwości i urzeczywistnienie osobiste-
go potencjału jednostki [Janowska 2000, 15]. Według tego psychologa każda 
potrzeba podmiotu jest stanem niedoboru motywującego go do jej uzupeł-
nienia. To spełnienie konkretnej potrzeby stanowi samorealizację [Hall 1998, 
237]. W niniejszym opracowaniu przez samorealizację, za Abrahamem 
Maslowem, rozumie się realizację przez człowieka działań, wynikających  
z jego wewnątrzpochodnych zainteresowań, oczekiwań, potencji i możliwo-
ści, wpływających na jego wszechstronny rozwój osobowy i poczucie sensu 
życia [Maslow 2006, 203-259]. 

Każdy człowiek przynosi ze sobą na świat szczególne, charakterystyczne 
tylko dla niego potencje, dyspozycje, talenty, zdolności i możliwości, które  
w sprzyjających warunkach może realizować z korzyścią dla siebie i dla spo-
łeczeństwa, każdy może być osobą samorealizującą się, niestety mało kto tak 
robi. Większość ludzi podlega społecznej reprodukcji [Bourdieu 2011] reali-
zując, zamiast swoich scenariuszy życia, scenariusze napisane przez innych, 
według nich mądrzejszych i ważniejszych, w efekcie stając się osobami za-
chowawczymi, zalienowanymi, dostosowanymi, odtwórczymi. Badania  
A. Maslowa wskazują, że dzieje się tak z powodu niezaspokojenia potrzeb 
podstawowych, czyli potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależno-
ści i miłości oraz szacunku i uznania [Maslow 2006, 62-138]. Niedobory w ich 
zaspokajaniu powodują mniej lub bardziej poważne zakłócenia na drodze do 
samodzielnego rozwoju. Przykładowo człowiek głodny pragnie mieć stały 
dostęp do pożywienia. Człowiek zachowawczy z niezaspokojonymi potrze-
bami bezpieczeństwa do najważniejszych celów zalicza posiadanie oparcia   
w kimś silnym i zachowanie tego, co posiada. Człowiek bez zaspokojonych 
potrzeb przynależności i miłości oraz szacunku i uznania chce je zdobyć  
i utrzymać, szukając sposobów na to, nie w autonomicznej refleksji, ale  
w świecie zewnętrznym, nierzadko w kolorowych gazetach i na interneto-
wych portalach. 

U człowieka samorealizującego się, z zaspokojonymi potrzebami, bezpie-
czeństwa, przynależności i miłości oraz szacunku i uznania wykształca się 
mechanizm motywacyjny o zmiennym standardzie, powodujący ciągły 
wzrost aspiracji, wynikający z faktu, że po osiągnięciu poziomu, do którego 
dążąc, podmiot czerpał satysfakcje i przyjemności, pojawia się w jego życiu 
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nieokreślona, transgresyjna, pustka, którą pragnie zapełnić. W konsekwencji 
podejmuje następne, często jeszcze trudniejsze lub całkowicie nowe wyzwa-
nia i zadania, które powstały w jego wyobraźni lub (i) odnalazł w repertuarze 
społecznych oczekiwań. Uruchomiona motywacja o zmiennym standardzie 
staje się podstawą do ciągłego, całożyciowego rozwoju, niejako bezustanne-
go przekraczania samego siebie [Maslow 2004, 242]. 

*** 

Świat jest światłem dla oka i muzyką dla ucha (Tales) 

Według A. Maslowa osoba samorealizująca się jest bardziej niż przeciętny 
człowiek niezależna, zintegrowana, zindywidualizowana i otwarta na nowe 
doświadczenia, bardziej uwrażliwiona, pogodna, ekspresyjna, spontaniczna, 
twórcza, wychodząca poza własne ego niemal i niezależna od swych niższych 
potrzeb [Maslow 2004, 130]. Badacz ten, na podstawie analizy prowadzo-
nych przez siebie wieloletnich badań biografii postaci historycznych i współ-
czesnych, wyróżnił najbardziej charakterystyczne cechy osób samodzielnie 
realizujących swoje życie. Według niego ludzie samorealizujący się: 

1. Posiadają obiektywną percepcję rzeczywistości. 
Postrzegają świat nie przez pryzmat własnych pragnień i potrzeb, ale wi-
dzą go takim, jakim jest naprawdę, ich percepcja nie podlega zniekształ-
ceniom wynikającym z uprzedzeń i z przesądów, mają własny, niezależ-
ny, obiektywny sposób postrzegania rzeczywistości oraz indywidualny 
system jej oceniania, mają zdolność spostrzegania wszelkich zafałszo-
wań, np. łatwo odróżniają uczciwość od nieuczciwości; 

2. Mają ogólną akceptację siebie, innych ludzi oraz świata natury. 
Akceptują siebie takimi, jakimi są, w tym swoje mocne i słabe strony, bez 
poczucia winy i usprawiedliwień, nie rozmyślają o własnych słabościach, 
nie odczuwają z ich powodu winy lub wstydu, nie zniekształcają i nie za-
fałszowują siebie, jest im dobrze ze sobą, umieją się odprężać, co prze-
nosi się na dobre samopoczucie i inne aspekty (poziomy) ich egzystencji, 
niezależnie od mody akceptują własny gust i preferencje bez wstydu, 
także bez uwielbienia, akceptują różne poziomy miłości i przynależności 
oraz szacunku, są tolerancyjne wobec wszystkich ludzi; podobnie z natu-
rą, opisują i akceptują  taką, jaka jest realnie. 

3. Są spontaniczni i naturalni.  
Zachowują się w sposób otwarty, prosty, bezpretensjonalny, zgodnie  
z własną naturą, są życzliwi i troskliwi wobec innych, bez problemów 
podlegają regułom, które uznają za ważne, chętnie wypełniają dobro-
wolnie przyjęte na siebie zadania i role społeczne. 
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4. Są skoncentrowani na problemie. 
Mocno angażują się w realizację podjętych zadań, we własną pracę, od-
czuwają nieodparte poczucie misji do wypełnienia, dające im siłę i ener-
gię, wytrwale dążą do zrealizowania założonych celów, dbając o to, aby 
cele i środki ich osiągania nie krzywdziły innych, żeby służyły obiektyw-
nemu dobru wspólnemu, angażują się w pracę nie tylko dla pieniędzy  
i osiągnięcia efektów, ale także dlatego, że chcą zaspokoić własne meta-
potrzeby, zdobyć nową wiedzę, nowe doświadczenia, umiejętności  
i sprawności oraz nowe źródła samorealizacji. 

5. Mają potrzebę prywatności i niezależności. 
Mają ponadprzeciętną potrzebę zachowania osobistej sfery prywatności, 
niekiedy prawa do samotności (nie osamotnienia), potrafią patrzeć na 
życie i inne elementy rzeczywistości z odległego, obiektywnego punktu 
widzenia, ich zachowania i uczucia są silnie skoncentrowane na samo-
dzielności i na własnej zaradności, kierują się autonomicznymi motywa-
cjami, podejmują decyzje na własną odpowiedzialność . 

6. Funkcjonują autonomicznie. 
W zaspokajaniu swoich potrzeb cechuje ich niezależność od kultury, śro-
dowiska i realnego świata, jednak to, że przekraczają konwencje, nie wy-
nika z chęci odróżnienia się,ale motywów wzrostu i rozwoju, które zależą 
od nich samych, od ich wrodzonego, bazalnego potencjału; osoby te sa-
me wypełniają się treścią, a ich wysoki stopień autonomii czyni je odpor-
nymi na wszelkie kryzysy i deprawacje. 

7. Posiadają umiejętność nieustannego doświadczania nowości. 
Mają niesamowitą zdolność do doceniania w sposób świeży i naiwny 
zwyczajnych rzeczy oraz niewidzialnych dla większości ludzi, niezliczo-
nych ilości podstawowych dobrodziejstw życia; w efekcie, codziennie 
jakby rodząc się na nowo, czerpią z tej zdolności całe pokłady przyjem-
ności, poczucia sensu życia i ciągłości doświadczeń; nigdy nie czują się 
znudzeni. 

8. Doświadczają przeżyć szczytowych. 
Doświadczają intensywnych przeżyć ekstatycznych, olśnień i głębi nie-
opisywalnych uniesień, nierzadko mają odczucia doznawania mistycz-
nych przeżyć, takich jak np. trans, ekstaza, wizje bezkresu, poczucie wiel-
kiej potęgi i mocy połączone z odczuciem braku siły i bezradności; prze-
życia te pozostawiają przekonanie, że służą czemuś ważnemu. 
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9. Mają silne poczucie wspólnoty z ludźmi. 
Są ponadprzeciętnie empatyczni, mają głęboką zdolność do utożsamia-
nia się z innymi ludźmi i z ich problemami, chętnie udzielają wsparcia po-
trzebującym, odczuwają braterstwo z każdym ludzkim jestestwem, są 
przepełnione miłością do całej ludzkości, jakby była ich bliską rodziną, 
mają zdolność rozumienia wszystkich, nawet tych, którzy ich atakują  
i próbują zniszczyć. 

10. Są pokorni i pełni szacunku. 
Mają głębokie uczucia demokratyczne, są przekonani o tym, że muszą się 
jeszcze wiele nauczyć od każdego spotkanego człowieka, są skromni, nie 
wynoszą się ponad innych, nie podkreślają swojej pozycji, majątku i wy-
kształcenia, każdemu okazują szacunek; w razie konieczności grzecznie  
i delikatnie, bez naruszania godności i wzbudzania winy, zwracają uwagę 
na problem. 

11. Tworzą głębokie relacje interpersonalne. 
Mają zdolność utrzymywania znacznie głębszych i silniejszych niż pozo-
stałe osoby więzi międzyludzkich, także do większej i intensywniejszej 
miłości oraz dodoskonalszej identyfikacji i pełniejszego zniesienia granic 
ego; bardzo głębokie więzi emocjonalne utrzymują tylko z nielicznymi 
jednostkami. 

12. Mają autogenne zachowania etyczne. 
Posiadają wyraźnie określone standardy moralne, kierują się mieszczą-
cymi się w kategoriach uniwersalnych, często niekonwencjonalnymi ka-
tegoriami dobra, które realizują i zła, którego nie czynią, w życiu co-
dziennym rzadko przejawiają zamęt, niejasność, nieład, niespójność  
i konflikt, zawsze szukają porozumienia i tego co łączy, wykazują szacu-
nek do wszystkich ludzi bez względu na wyznawaną przez nich religię, ra-
sę, poglądy polityczne i zamożność; uświadamiają otoczeniu wartość dia-
logu i współpracy, przeciwstawiając ją antywartościowej destruktywnej 
niechęci i nienawiści. 

13. Odróżniają cele od środków. 
Częściej niż osoby niecierpliwe umieją czerpać przyjemność z samej re-
alizacji środków prowadzących do osiągnięcia postawionego celu, dla 
nich cel nigdy nie uświęca środków; mają poczucie, że najbardziej kształ-
cący jest sam proces odkrywania, podejmowania, planowania, realizacji  
i wykorzystania efektów własnego kolejnego celu niż sama satysfakcja  
z jego osiągnięcia. 
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14. Mają poczucie humoru. 
Ich poczucie humoru jest bardzo specyficzne, gdyż nie uważają za 
śmieszne tego, co rozwesela przeciętnego człowieka, nie śmieją się  
z nieprzyjaznych czy złośliwych dowcipów umniejszających czyjąś war-
tość; ich subtelne żarty, niepowtarzalny humor sytuacyjny nie wywołują 
gromkiego śmiechu, a raczej ciepły i serdeczny uśmiech, ich humory-
styczne opowiastki, dygresje mają zwykle charakter filozoficzny i odnoszą 
się do problemów ludzkości w ogóle, nigdy do konkretnej osoby; umieją 
śmiać się z siebie, nie obrażają się, gdy koś z nich zażartuje, w zamian 
nierzadko wysyłają inteligentną ripostę, ich żarty nie przez wszystkich są 
rozumiane. 

15. Są twórczy i kreatywni. 
Tłumaczone jest to zjawiskiem tzw. „pierwotnej twórczości”, mającym 
swoje źródło w podświadomości, prowadzącym do wyjątkowych odkryć; 
ich odkrycia, nierzadko niedoceniane, ignorowane, potępiane, a nawet 
wyśmiewane przez otoczenie, są oryginalne i innowacyjne; osoby te 
przez całe swoje życie zachowują kreatywność przejawiającą się m.in.  
w indywidualnym, nieskrzywionym i bezpośrednim oglądzie każdej rze-
czy. 

16. Są odporni na wpływy kulturowe. 
Są samodzielni, autonomiczni i samowystarczalni, utrzymują we-
wnętrzną swobodę, własną rezerwę do zastanej kultury i samosterow-
ność, kierują się bardziej własnymi niż narzuconymi zadaniami, mają 
zdolność odpierania społecznej presji, nie podporządkowują się nieak-
ceptowanym przez siebie wymaganiom, zawsze są gotowe rzucić wy-
zwanie hamującym ich ekspresję regułom, zasadom i normom społecz-
nym, niejednokrotnie łamią je, narażając się na miano buntowników, 
nieprzystosowanych lub burzycieli porządku. 

17. Mają świadomość swojej niedoskonałości. 
Przejawiają, jak wszyscy ludzie, pewne słabości, zdarza się, że bywają 
niemądrzy, rozrzutni, nudni, uparci, denerwujący, próżni, roztargnieni, 
przygnębieni, bez humoru i stronniczi (szczególnie jeśli chodzi o własne 
wytwory, rodzinę, przyjaciół i dzieci), jednak po uświadomieniu sobie, że 
kogoś urazili, starają się to naprawić, choćby najzwyczajniejszymi prze-
proszeniami i wyjaśnieniami; umieją przyznać się do winy. 

18. Posiadają własny system wartości. 
W swoim postępowaniu kierują się własnym, autonomicznym, uwew-
nętrznionym, otwartym na modyfikację systemem humanistycznych 
wartości i antywartości, wskazującym im m.in. stosunek do: siebie, in-
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nych ludzi, zwierząt, przyrody, przeszłości, teraźniejszości, polityki, religii  
i wszystkiego w ogóle; dzięki temu systemowi wiedzą, co pochwalają, 
czemu są wierni, czego nie aprobują, czemu się przeciwstawiają, co  
w zamian proponują oraz co lubią, a czego nie lubią. 

19. Mają umiejętność rozwiązania dychotomii pomiędzy rozbieżnościami. 
Mądrze godzą odwieczne opozycje (mają taką zdolność dzięki temu, że 
ich „id”, „ego” i „superego” współdziałają ze sobą), m.in.: między sercem 
a głową, rozumem a instynktem, poznaniem a wolą, sobą a społeczeń-
stwem, egoizmem a brakiem egoizmu, obowiązkiem a przyjemnością, 
aktywnością a biernością, pracą a zabawą, życzliwością a bezwzględno-
ścią, konkretnością a abstrakcyjnością, akceptacją a buntem, powagą  
a poczuciem humoru, przystosowaniem a nieprzystosowaniem, dystan-
sem wobec innych a identyfikacją z innymi, introwertyzmem a ekstra-
wertyzmem, mistycznością a realnością, rozważnością a lekkomyślnością, 
męskością a kobiecością, a także - pożądaniem a miłością [Maslow 2006, 
2-3-256]. 

Bez obaw można powiedzieć, że niemal wszyscy znani filozofowie staro-
żytni byli osobami samorealizującymi się, gdyż posiadali każdą albo przy-
najmniej zdecydowaną większość wymienionych wyżej cech. W niniejszym 
opracowaniu, jak wspomniano wcześniej, dokonano próby ukazania wybra-
nych, wciąż bardzo aktualnych, poglądów ośmiu wybitnych miłośników mą-
drości, starożytnych nauczycieli, którzy bardziej niż przekazywaniem uczniom 
istniejącej wiedzy, zajmowali się rozbudzaniem u nich potrzeby satysfakcjo-
nującego podmiotowo i pożądanego społecznie, wszechstronnego samoro-
zwoju. 

*** 

Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie (Homer) 

Grecki poeta Homer (VIII w. p.n.e.) uważał, że najlepszym nauczycielem 
jest utalentowany do nauczania członek rodziny, przygotowujący młodzież 
do celów, które stawiał mu jego ród lub rodzina [Martin 1998, 157, Pomeroy 
2010, 337]. Z przesłań o Homerze oraz z analizy jego przypowieści – metafor, 
szczególnie Iliady [Homer 2004], wywnioskować można, że nauczyciel  
w związku z tym, że uczniowie imitują jego zachowania, powinien być: pra-
wy,  spójny w myślach, słowach i czynach, odważnie i odpowiedzialnie poru-
szający się po życiu i świecie (po znanych i nieznanych obszarach, lądach  
i oceanach), wśród pielęgnowanych marzeń, pragnień , nadziei, sukcesów  
i radości (np. wśród wierności, honoru, szczęścia, pokus, mimf, syren) oraz 
wśród odważnych decyzji i przeraźliwych straszydeł (np. morskich potworów, 
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podłości i zazdrości), wśród niewyobrażalnej ilości źródeł radości, a także 
wśród potencjalnych możliwości poznawania znanego i nieznanego oraz 
przekraczania zastanych granic. Uczeń powinien się nauczyć, że podejmowa-
nie odważnych wyzwań, zmaganie się z przeciwnościami losu, jest nie tylko 
źródłem człowieczeństwa i szansą na samorozwój, ale także na wielkie satys-
fakcje płynące z ich pokonywania, np. długie rozstania z najbliższymi też są 
bardzo kształcące, gdyż nic bardziej nie przybliża bliskich sobie ludzi jak od-
dalenie i tęsknota (Odyseusz i Penelopa). 

Nauczyciel powinien nie tylko przekazywać swoim uczniom wiedzę, ale 
również rozbudzać marzenia i pragnienia ich samodzielnej realizacji, w któ-
rych tęsknota za poznaniem przeważa nad lękiem przed nieznanym. 

*** 

To, co jest piękne, jest dobre, to co jest dobre, będzie piękne (Tales) 

Filozofa Talesa z Miletu (VII/VI w. p.n.e.), zwanego ojcem nauki greckiej, 
także można zaliczyć do myślicieli propagujących wychodzenie poza zastane 
ramy poznania i odpowiedzialne odchodzenie od preferowanych ówcześnie 
„jedynie słusznych” metod i form nauczania. Głośno potępiał, mówiąc dzi-
siejszym językiem, pedagogów traktujących uczniów jak biernych, bezreflek-
syjnych odtwórców wiedzy, ganił też nauczycieli, przed którymi drżący 
uczniowie recytowali wyuczone na pamięć treści. Mówił, że tradycyjne na-
uczanie przygotowuje bezrefleksyjnego, niesamodzielnego wychowanka do 
życia odtwarzającego życie jego wstępnych, m.in., że od momentu jak dziec-
ko wyjdzie z rąk niańki zajmuje się nim: „(…) pedagog, pedotriba, gramatysta, 
lutnista i rysownik. Z czasem przychodzi do tego nauczyciel rachunków, 
miernictwa i ujeżdżacz koni. Skoro świt, musi się zrywać z pościeli, nigdy nie 
ma wolnej godziny. Zostawszy efebem także musi drżeć ze strachu, to przed 
kosmetą, to pedotrybą, przed mistrzem szermierki, przed gimnazjarchą - 
każdy z nich bije go, nadzoruje, zatruwa mu życie. Przejdzie efebię i ma już 
20 lat, jeszcze musi się bać i mieć na baczności przed gimnazjarchą i przed 
dowódcą wojsk: trzeba gdzieś stawiać placówki, musi tam stać, trzeba odby-
wać uciążliwą straż nocną, musi się jej podjąć, trzeba załogi na okręt, musi iść 
nad morze” [Kot 1996, 83]. Tales z Miletu, jako nauczyciel  
i jako wzór był, jak na tamte czasy, nieprawdopodobnie otwarty, na wciąż 
nowe własne perspektywy, jak i potencjalne możliwości swoich uczniów  
i pozostałych ludzi w ogóle.  Trzy z jego najważniejszych zaleceń brzmią: - 
„Zawsze bądź uczciwy’ , - „Nigdy nie bogać się kosztem krzywdy innych” i co 
szczególnie istotne dla celów niniejszej publikacji, - „Najpierw poznaj samego 
siebie”. 
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Sam zasłynął nie tylko jako oportunista ograniczeń w nauczaniu, ale także, 
m.in. jako nauczyciel, polityk, pionier racjonalnego podejścia w badaniu przy-
rody, poszukiwacz pytań o pochodzenie oraz sens wszechświata i wszechrze-
czy, jako wybitny matematyk (jego zasługą jest m.in. twierdzenie Talesa, 
wprowadził też inne twierdzenia i pojęcia geometryczne) i astronom (m.in. 
wyliczył dokładnie dzień zaćmienia słońca – 28 maj 585 r. p.n.e., opisał 
gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy). Wśród humanistów zasłynął, co ważne, 
związanymi z samorealizacją, wartymi przytoczenia pytaniami i odpowie-
dziami, m.in.: - „Co jest trudne? Poznać samego siebie. - Co jest łatwe? 
Udzielać rad bliźniemu. - Co jest najprzyjemniejsze? Osiągnąć to co się pra-
gnęło. - Co jest Boskie? To co nie ma początku ani końca. - Co jest widokiem 
najbardziej niezwykłym? Tyran, który dożył późnego wieku. - W jaki sposób 
żyć najlepiej i najsprawiedliwiej? Nie czynić tego co u innych ganimy. - Kto 
jest szczęśliwy? Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do 
kształcenia” [Laertios 1984, 22-23]. Te naprawdę ponadczasowe i ponadtery-
torialne aforyzmy wydają się zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości drogowska-
zami dla wszystkich osób chcących odkryć potencjalność, niepowtarzalność, 
sens i radość swojego życia. 

*** 

Przekraczać granice to nie mniejszy błąd niż do nich nie dotrzeć (Konfucjusz) 

Konfucjusz (VI/V w. p.n.e.) wyrażał przekonanie, że najważniejsza dla do-
brego nauczyciela jest pasja, z którą powinien oddawać się swojej pracy, 
także rozległa i głęboka wiedza, przekazywana tak aby uczeń mógł z niej 
czerpać przeróżne, jak największe korzyści. Najważniejsza zasada tego filozo-
fa, w pełni zgodna z ideami postulowanej współcześnie samorealizacji, głosi-
ła że każdy człowiek powinien wydobyć z siebie ukrytą w nim, przyrodzoną 
cnotę, powinien zawsze pozostawać wierny swoim ideałom i jednocześnie 
starać się czynić dobro dla innych. Najważniejszym celem – nadrzędną war-
tością człowieka – nie powinny być jedynie własne korzyści, gdyż cnota i pły-
nąca z niej uczciwość są nagrodą samą w sobie, ale też dobro społeczności. 
Nauczanie powinno być dyskretnie nadzorowane przez mądrych pedagogów 
gdyż, jak mówił Konfucjusz, gdy: „(…) człowiek uczył się bezmyślnie, to była 
komedia, lecz gdy zaś bezwiednie myślał, to zakrawało na trage-
dię”[Zawadzki 2012, 35]. 

Dla Konfucjusza najważniejszą rolą nauczyciela było przygotowanie do ży-
cia i służenia społeczeństwu człowieka doskonałego, niebędącego tylko bier-
nym narzędziem do określonych czynności, ale czymś znacznie więcej [Żbi-
kowski 1960, 100-109], czyli m.in.: posiadającego dużą wiedzę oraz mądrość, 
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dzielnego, wolnego od zawiści i innych negatywnych uczuć, znającego zasady 
etyki, muzyki i ceremoniału, posiadającego wewnętrzną potrzebę dalszego 
uczenia się. Konfucjusz przyjmował na swoich uczniów wszystkich chcących 
studiować. Nie przywiązywał wagi do pochodzenia [Yao 2009, 27]. Ale już 
przyjętych selekcjonował, odrzucając osoby niekierujące się czystymi inten-
cjami, np. leniwe lub wstępujące do szkoły dla uzyskania popularności. Dla 
swoich uczniów był przyjazny, traktował ich jak młodszych braci lub synów, 
był dla nich wzorcem lojalności, nigdy ich nie oszukiwał, nigdy też ich nie 
ganił, ale także nigdy nie tolerował egoizmu [Żbikowski 1960, 100-109]. 

Według Konfucjusza nauczyciel powinien być skromny, dyskretny, bezin-
teresowny, dbający o kulturę słowa, pielęgnujący własną moralność, spójny 
w słowach i czynach, powinien też kochać swoich uczniów, dobrze poznać 
ich psychiczne uwarunkowania i roztropnie dobierać dla nich środki  
i metody nauczania, powinien także przygotowywać ich do samodzielnego 
doskonalenia się [Huanyin 1996, 465-470]. Zgodnie z jego wskazaniami na-
uczanie nie może polegać wyłącznie na przekazywaniu wiedzy i zdobywaniu 
kwalifikacji, powinno też służyć wspieraniu uczniów w poszukiwaniu i odkry-
waniu swoich potencjalnych możliwości, aby będąc spełnionymi, jak najlepiej 
służyli społeczeństwu [Klityńska 2016, 73-85]. To, co się wydaje szczególnie 
ważne, w szkołach konfucjańskich nie było ani klas ani egzaminów. Lekcje 
prowadzone były w formie otwartej wymiany poglądów, rozmów i dyskusji    
z jedną lub większą liczbą osób. Uczniom pozostawiano swobodę w samo-
dzielnym myśleniu i własnym wyrażaniu jego efektów. Nauczyciel jedynie 
kierował tym procesem wypowiadając własne opinie, porównując wypowie-
dzi i zadając pytania. Na takich samych zasadach oparte są także niektóre 
metody współczesnego samokształcenia kierowanego. 

*** 

Człowiek jest miarą wszystkiego: tego, co jest, że jest, i tego co nie jest, że nie jest (Protagoras) 

Dla sofisty Protagorasa z Abdery (V w. p.n.e.), który jak twierdzą znawcy 
problemu, odegrał fundamentalną rolę w procesie kształtowania u Greków 
rozumnej refleksji nad edukacją, do najistotniejszych zadań życiowych nale-
żały zgłębianie natury człowieka oraz permanentna refleksja nad nauczaniem 
i działalnością  edukacyjną [Wasilewski 2013, 16-17]. Protagoras będący zwo-
lennikiem relatywizmu poznawczego głosił, że nasz ogląd rzeczywistości jest 
uzależniony tylko od tego, kim jesteśmy, że: „człowiek jest miarą wszystkich 
rzeczy, istniejących, że istnieją, i nieistniejących, że nie istnieją” [Reale 1994, 
248]. Filozof ten uważał, że człowiek może prawidłowo żyć i rozwijać się tylko 
we wspólnocie z innymi ludźmi, jednak, co jest szczególnie istotne z punktu 
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widzenia celu tego artykułu, czasem dzięki swoim umiejętnościom komuni-
kacyjnym, musi umieć skutecznie przekonać innych do swoich racji. Myślicie-
lowi temu przypisuje się głoszenie poglądu, że z relatywizmu poznawczego 
można korzystać w każdej sytuacji, przy rozwiązywaniu każdego problemu 
oraz podczas dyskusji nad każdym zagadnieniem, aby przekonać kogoś do 
swojego zdania na temat rzeczy, które są niegodne lub w które się po prostu 
nie wierzy. 

Jako bardzo ważną umiejętność, wyniesioną z nauczania, Protagoras 
wskazał umiejętność uczynienia słabszego argumentu, argumentem silniej-
szym, bardziej przekonującym, dodatkowo w jak najbardziej „prawdziwym” 
świetle. Przecież wobec każdego poglądu można zastosować zupełnie prze-
ciwne sądy i opinie. Nic nie jest pewne, gdyż nie ma na nic obiektywnego 
kryterium. Jeden ze słynnych badaczy podejmując ten temat stwierdził, że 
proponowany przez Protagorasa dyskurs służył dotarciu: „(…) do prawdy w 
drodze indywidualnie prowadzonych i nawarstwiających wiedzę badań, gdzie 
każdy zbija argumenty poprzedników, przeciwstawiając im swe własne racje, 
skłonne ze względu na swój racjonalny charakter poddać się pod dyskusję” 
[Vernant 1996, 19]. Protagorasowi dość często zarzucano, że podważał wiarę 
w boga, głosząc agnostycyzm. Według niego o bogach nie można wiedzieć 
ani czy są, ani czy ich nie ma. Jego sofistyczny relatywizm, podobnie jak broń 
obosieczna, był pożyteczny, jeśli służył neutralizowaniu lub burzeniu rozwo-
jowych przeszkód tkwiących w podmiocie lub w normie społecznej, jednak 
stawał się niebezpieczny gdy posługiwali się nim nieprawi ludzie. Sofiści jako 
pierwsi, świadomie stosowali wszechobecne w dzisiejszym życiu socjotechni-
ki. 

Nauczyciel wg Protagorasa zawsze żądającego zapłaty za swoje nauki 
[Marrou 1969, 92] winien inspirująco przekazywać najistotniejszą wiedzę, 
jeszcze bardziej skupiać się na nauczaniu i doskonaleniu sztuki przekonywa-
nia oraz na rozwijaniu samodzielności (mówiąc dzisiejszym językiem m.in. 
samokontroli, samooceny i autokorekty). Najistotniejsza wiedza przez niego 
przekazywana miała mieć charakter pragmatyczny i dotyczyć przede wszyst-
kim tego, co jest naprawdę przydatne w realnym życiu, m.in. konieczności 
obiektywnego samopoznania i samorozwoju oraz możliwości pokonywania 
różnorodnych problemów pojawiających się w relacjach międzyludzkich. 
Nauczanie i doskonalenie skutecznego przekonywania i efektywnej komuni-
kacji interpersonalnej miało się odbywać w warunkach profesjonalnych prak-
tycznych zajęć. Nauczyciel miał być człowiekiem skutecznym, posiadającym 
talent i umiejętności, umiejącym się odnaleźć w nowych sytuacjach i pro-
blemach, użytecznym dla innych poprzez permanentne doskonalenie się, 
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wiedzącym, że jego powinnością jest służenie uczniom swą wiedzą i umiejęt-
nościami [Wołoszyn – Spirka 2001, 88]. W swoim nauczaniu miał kierować 
się nadrzędną zasadą relatywizmu poznawczego, głoszącą, że tylko człowiek 
jest miarą wszechrzeczy, ponieważ nie ma żadnej rzeczywistości samej  
w sobie, a wszystko, co istnieje, jest zawsze rzeczywistością ze względu na 
jakąś istotę i dla niej [Diogenes 1988, 538-542]. Protagorejski nauczyciel miał 
zastąpić wszechobecne w tamtych czasach myślenie mityczne, dyskursem 
naukowym, stosującym uzasadnienia oparte tylko i wyłączne na ludzkiej mie-
rze [Juchacz, 2017, 88], myśleniem rozumnym w drodze bezustannego do-
skonalenia się. 

*** 

Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie (Sokrates) 

Sokrates (V/IV w. p.n.e.) uważany za twórcę metod dialogicznych, mimo 
że nie uważał się za nauczyciela, był znakomitym pedagogiem. W nauczaniu 
stosował najczęściej metodę dyskusyjną, połączoną z cenioną do dnia dzisiej-
szego argumentacją, zwaną „metodą sokratyczną”, wyzwalającą u rozmówcy 
dysonansową refleksję, m.in. nad słusznością swojej wiedzy oraz ugruntowa-
nych postaw i przekonań. Celem nauczania prowadzonego przez Sokratesa 
było zwykle albo przekonanie rozmówcy, że nie ma racji i wskazanie na błęd-
ność jego poglądów, albo wydobycie ukrytej w nim samym informacji. War-
tość sokratejskiego dialogu stawia dzisiaj tego filozofa wśród osób szczegól-
nie ważnych dla upowszechnienia samorealizacji, gdyż dzięki niemu ktoś 
może powiedzieć „czemu nie”, dlaczego mam nie zacząć realizować własne-
go scenariusza swojej przyszłości? 

Zdaniem Sokratesa nauczyciel powinien uczyć wychowanka samodzielno-
ści, szeroko rozumianej odwagi, sztuki odróżniania wiedzy pożytecznej od 
szkodliwej, umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji oraz odróżniania 
wartości od antywartości. Powinien rozbudzać w uczniu potrzebę bezustan-
nego dążenia do poznawania obiektywnej prawdy i do poznawania, rozwija-
nia i doskonalenia siebie, swoich umiejętności, sprawności i przekonań. Po-
winien to robić, wykorzystując wszelką znaną mu wiedzę zewnętrzną  i nie-
uświadomioną informację wewnętrzną, tkwiącą w zarówno w nim, jak  
i w uczniach. Powinien też być wzorem mądrości, szlachetności, odpowie-
dzialności i bezinteresowności, nawet kosztem utraty życia [Wołoszyn 2003, 
91]. Szczególnie ważne dla Sokratesa było, aby nauczyciel umiał definiować 
pojęcia i uczył tego uczniów, gdyż trafne definiowanie jest podstawą kon-
struktywnej edukacji, bez niego, bez pewności o czym się mówi, nie ma szans 
na skuteczne nauczanie [Stone 2003, 84 i in.]. 
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Sokrates w dialogu z drugim człowiekiem jako nauczyciel lub zwyczajny 
rozmówca stosował zwykle dwie metody elenktyczną (negatywną – obnaża-
jącą) i majeutyczną („ położniczą” - pozwalającą przyjść na świat ukrytemu). 
Stosując pierwszą z nich, wcielał się w postać skromnej, niewiele wiedzącej 
osoby, która prostym, przystępnym dla każdego, bardzo komunikatywnym 
językiem, pytała kogoś tak jakby chciała znaleźć odpowiedź na swoje pytania. 
Na zadawane przez Sokratesa pytania, czasem pouczający, zarozumiały  
i pewny siebie rozmówca, miał odpowiadać tak lub nie. Ostatecznie, w kon-
sekwencji zakończonego dialogu, rozmówca przyznawał, że ma już inne zda-
nie niż wcześniej albo uważał, że został zmanipulowany. Drugą metodę, ma-
jeutyczną Sokrates stosował zwykle w serdecznym dialogu z uczniem lub 
innymi pojedynczymi osobami nie posiadającymi, ale pragnącymi wiedzy.  
W przyjaznej relacji, filozof używając prostych słów i pytań, sprawiał, że roz-
mówca, drogą dedukcji, sam dochodził do istoty rzeczy bardziej złożonych  
i trudnych. 

Sokrates należał do najbardziej pokornych filozofów, o czym świadczy nie 
tylko jego stosunek do swojej rozległej, wszechstronnej wiedzy, zilustrowany 
słynnym powiedzeniem „wiem, że nic nie wiem” (èn oîda óti oudèn), ale 
także wielka skromność i otwarte nastawienie do każdej zewnętrznej infor-
macji, nawet gdy jej źródłem był najzwyczajniejszy szary człowiek. Nie miał 
jednak pozytywnego stosunku, co czasem bezlitośnie krytykował, do nie-
świadomości niewiedzy, szczególnie u nauczycieli, odpowiedzialnych za 
kształcenie wstępujących pokoleń. Dla filozofa sama niewiedza nie była naj-
większym problemem, ponieważ był przekonany, że nie tylko on niewiele 
wie, ale i cała ludzkość nie wie zbyt wiele. Naprawdę istotnym problemem 
był dla niego brak świadomości niewiedzy, gdyż to właśnie ona (świadomość 
niewiedzy) mogła prowadzić do jej rozsądnego poszukiwania, umiłowania 
oraz pożytecznego i skutecznego wykorzystania w realizacji siebie i swoich 
celów. Sokrates miał świadomość, że na żadne ważne pytanie nie można 
uzyskać jednoznacznie pewnej odpowiedzi, wiedział jednak, że duża wiedza, 
połączona z umiejętnościami i sprawnościami operowania nią w dialogu, 
daje człowiekowi większe możliwości w realizacji celów osobistych i społecz-
nych. Dlatego też w jego opinii mądrość nie polegała tylko na posiadaniu 
dużej ilości teoretycznej i praktycznej wiedzy, ale także na bezustannym po-
znawaniu samego siebie, poszukiwaniu własnych możliwości rozwoju (choć-
by poprzez sokratejski dialog z samym sobą) i wartościowego, prawego życia. 
Sokrates zwykł mówić, że człowiek mądry nie wstydzi się swojej niewiedzy,    
a niemądry raczej się do niej nie przyznaje. Pierwszy czerpie radość z bezu-
stannego poznawania i odkrywania nowych informacji, zdobywania i dosko-
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nalenia nowych umiejętności i sprawności, a także modyfikowania dotych-
czasowych postaw emocjonalnych. Drugi zamyka się przed takimi fanta-
stycznymi możliwościami. 

*** 

Największym złem jest nienawiść wobec rozumu (Platon) 

Platon (V/IV w. p.n.e.), słynny uczeń Sokratesa, był pierwszym myślicie-
lem, który opracował złożoną strukturę systemu edukacyjnego, mającego 
swojego „naczelnego kierownika wychowania młodzieży”, w strukturze pań-
stwa ważniejszego od najwyższych funkcjonariuszy, czuwającego i nadzoru-
jącego wszystkie działania, większych i mniejszych, elementów systemu edu-
kacji. Nauczyciel pracujący w jego systemie, stosując najtrafniejsze do tego 
celu metody, techniki, zasady i sposoby, miał profesjonalnie nauczać przypi-
sane mu przedmioty i treści [Platon 1960, 764]. Tak aby wykształcić mądre-
go, sumiennego, znającego siebie i swoją wartość, pożądanego społecznie 
obywatela. 

Platon był kontynuatorem większości idei i dzieł swojego mistrza Sokrate-
sa, m.in. sokratejskiej koncepcji podmiotu, opartej na utożsamieniu natury 
człowieka z jego duszą. Do najważniejszych celów, które sobie stawiał jako 
dydaktyk, należało wspólne dążenie do doskonałości, czyli do czterech cnót 
kardynalnych (głównych): mądrości, męstwa-odwagi, opanowania i sprawie-
dliwości. To, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia samorealizacji 
to to, że ludzie byli kształceni nie wg narzuconych treści, metod i schema-
tów, ale według zdiagnozowanych przez nauczycieli, wykazywanych uzdol-
nień i potencjalnych możliwości. W systemie Platona uczniowie wykazujący 
wyróżniające zamiłowanie do rozwijania w sobie mądrości, odwagi i opano-
wania, osiągali najwyższy stopień wiedzy, pełnili później najważniejsze funk-
cje w państwie, m.in. filozofów - władców, strażników państwa i wytwórców. 

Platon w celu realizacji swojego powołania pedagogicznego założył wła-
sną Akademię, prowadzoną jak na ówczesne czasy, w innowacyjny sposób. 
Nie w tradycyjnym szkolnym stylu, ale w formie wspólnoty badaczy. Uczelnia 
była centrum studiów i badań, w której: „(…) nauczyciele i uczniowie 
mieszkali razem, pracując we wspólnocie ugruntowanej na dialektycznej 
metodzie dociekania prawdy. Polegała ona na tym, że po prezentacji jakiejś 
doktryny następowała dyskusja” [Hummel 1997, 155]. W Akademii i w pro-
ponowanym przez Platona nauczaniu w ogóle, bardzo duże znaczenie miał 
rozwój duchowy, zapewniany przez przyjazną religię, z której usunięto 
wszystkie zapisy przedstawiające Boga jako mściwego ojca. Bardzo znaczące 
pozycje w nauczaniu miały też muzyka i plastyka, rozwijające w wychowanku 
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zmysł estetyki, czerpania radości z harmonii i piękna, w efekcie kształtujące 
poczucie sensu, radości z życia i pożądany społecznie charakter. Najważniej-
szy jednak w platońskim nauczaniu był ciągły dialog prowadzący do poszuki-
wania i odkrywania prawdy i mądrości. Polegał on m.in. na przybliżaniu się 
do prawdy poprzez rozmowy nauczyciela z uczniem, a w nich, m.in. analizę  
i syntezę pojęć, tworzenie tez i antytez oraz ich przyjmowanie lub odrzucanie 
[Tatarkiewicz 1983, 94097]. U Sokratesa dialog odgrywał najczęściej pomoc-
niczą rolę w dotarciu do tego, co chciał ujawnić, dla Platona dialog był naj-
ważniejszą metodą nauczania i poznania. 

Teoria poznania Platona, wynikająca z jego koncepcji istnienia świata idei 
i rozumienia duszy, była silnie związana z intuicją i z samopoznaniem. We-
dług Platona dusze posiadały doskonałą wiedzę o świecie idei, lecz wprowa-
dzając się do ludzkiego ciała tę wiedzę zapominały. Filozof był przekonany, że 
człowiek ma szansę, aby ją sobie przypomnieć, w drodze pełnego wglądu  
w siebie i w świat zewnętrzny, refleksyjnego uczenia się oraz poprzez, waż-
niejszą od rozumu intuicję, będącą aktem umysłu samodzielnie współpracu-
jącego z samowiedzą. 

Dlatego według Platona do najważniejszych zadań nauczyciela, co jest 
szczególnie istotne z punktu widzenia scharakteryzowanej wyżej samoreali-
zacji, powinno należeć wdrożenie ucznia do poznawania samego siebie, 
szczególnie swojej duszy. Studiowanie samego siebie wydaje się dla myślicie-
la najlepszą drogą do poznania (przypomnienia sobie) prawdziwych idei 
[Chrost 2017, 184], do zdobycia doskonałej obiektywnej mądrości. 

*** 

Przynieś mi szklankę mleka - będę ucztował (Epikur) 

Filozofia Epikura  (IV/III w. p.n.e.), najmłodszego z tutaj charakteryzowa-
nych myślicieli - nauczycieli, od starożytności przez kolejne setki lat była 
przedmiotem licznych ataków, nieporozumień i niesprawiedliwych pomó-
wień o wyuzdany hedonizm. Tak jak dziś konserwatyści krytykują teorię  
i praktykę samorealizacji, propagowaną  przez Maslowa [Maslow 2004, 
2006], Rogersa [Rogers 2012, 2017] i ich kontynuatorów. Najczęstszą przy-
czyną tych pomówień były niezgłębione dostatecznie, przez złośliwych opo-
nentów, zbyt pochopne oceny wykładów filozofa o ponadczasowej wartości 
przyjemności, szczęścia i szczęśliwego życia. Inną przyczyną pomówień był 
słynny napis, umieszczony przy wejściu do jego szkoły, zwanej Ogrodem: 
„Gościu, tu będzie Ci dobrze, tu mieszka najwyższe dobro, błoga przyjem-
ność”, bezrefleksyjnie odczytywany jako miejsce jakiegoś nierządu. Tymcza-
sem w intencji Epikura sentencja to oznaczała, że: „życie zgodne z rozumem 
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może być źródłem przyjemności i mądrości”. Tak to, dużo chorującemu  
i żyjącemu w ascezie filozofowi, kochającemu wszystkich ludzi [Diogenes 
1988, 579], któremu udało się opanować sztukę czerpania przyjemności  
z niemal każdego pozytywnego powodu, nawet z chwilowego ustąpienia 
dręczącego go fizycznego bólu, niesłusznie przypisywano nieprawe czyny  
i nauki, których nigdy nie popełnił. 

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z niepożądanymi interpreta-
cjami swego nauczania Epikur stworzył własną teorię rodzajów przyjemności, 
systematyzując je według obiektywnej wartości od najlepszych, do nieko-
niecznych i wątpliwych. Wymienił dwa rodzaje przyjemności biernych 
(pierwsze i drugie) i dwa rodzaje przyjemności czynnych (duchowe i fizycz-
ne). Pierwsze, zarazem najpiękniejsze i największe bierne przyjemności, wy-
nikają po prostu z radości z życia, z samego istnienia, drugie przyjemności 
bierne, niewymagające świadomego wysiłku, wiążą się ze wszystkim, co czu-
jemy i z tym, co nas otacza, płyną np. z podziwiania piękna, z miłości do przy-
rody, z oglądania gwiazd, z twórczości, z mądrości, z współodczuwania rado-
ści, z posiadania bliskiej osoby, z sukcesu przyjaciela i z przyjaźni. Przyjemno-
ści czynne, wymagające podjęcia nakładu pracy i energii, niezbędnych do ich 
osiągnięcia, dzielą się na przyjemności duchowe, jak np. uczenie się, studio-
wanie, oglądanie spektaklu teatralnego lub igrzysk olimpijskich oraz przy-
jemności fizyczne, jak np. jedzenie, picie i seks, mogące wiązać z przykrymi 
skutkami ubocznymi, m.in. przejedzeniem, przepiciem, ogromnym bólem 
głowy i przykrymi chorobami zakaźnymi [Diogenes 1988, 636-644]. 

Epikur nie pochwalał przyjemności czynnych fizycznych, o ile nie były 
godne wyboru, gdyż mogły przynosić więcej strat niż przyjemności. Uważał 
natomiast, że można bez jakiegokolwiek umiaru korzystać z wszystkich moż-
liwych przyjemności biernych i czynnych duchowych, że jest ich niewyobra-
żalnie wiele, trzeba je tylko umieć odkrywać, dostrzegać, doceniać i rozko-
szować się nimi. Był przekonany, że człowiek, który stosuje jego receptę na 
przyjemne życie, nie potrzebuje do szczęścia ani dużego majątku, ani za-
szczytów, ani sławy. Wierzył też, że szczęśliwy człowiek nie ma powodów, 
aby żyć kosztem drugiej osoby (innych ludzi), dlatego też nie tylko jej (ich) nie 
skrzywdzi, ale jeszcze chętnie pomoże, aby i z tego mieć przyjemność.          
W opublikowanych, głównych myślach Epikura, przeczytać można, że istota 
szczęśliwa jest wolna od kłopotów i innym ich nie przysparza, że: „(…)nie 
można żyć przyjemnie jeśli nie żyje się mądrze, uczciwie i sprawiedliwie, ani 
nie można żyć mądrze, uczciwie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie; 
komu jednak brak chociaż by jednej z tych rzeczy, np. życia mądrego, ten już 
nie może żyć przyjemnie, chociażby nawet żył uczciwie i sprawiedliwie. (…) 
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Po to, aby czuć się bezpiecznym wobec ludzi, postawą naturalną jest uważać 
za dobro to wszystko, co do tego prowadzi [Diogenes 1982, 640].” 

Charakteryzując swoje rozumienie przyjemności w „Liście do Menoikeusa, 
filozof napisał: „Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem 
najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej   z roz-
pusty ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają naszej 
nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie, źle ją interpretują. Przyjem-
ność, którą mamy na myśli, charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i 
brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie obcowanie z pięknymi 
chłopcami i kobietami; nie ryby i inne smakołyki, jakich dostarcza zbytkowny 
stół, czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum dociekający wszelkiego 
wyboru i unikania, odrzucający czcze domysły, owo źródło największych 
utrapień duszy” [Diogenes 1988, 636].  Filozofia Epikura, mówiąc najprościej, 
opierała się na teorii, że dobre jest to, co przyjemne, a złe jest to, co bolesne, 
że praktycznie wszystko, co nie jest bolesne, może być przyjemne. Epikur był 
przekonany, że jeśli człowiek zwiększy ilość biernych i duchowych przyjem-
ności, poprzez odkrywanie coraz większej ilości powodów do jej odczuwania, 
tak aby przyjemności przeważały nad psychicznym i fizycznym cierpieniem, 
to będzie on konstruktywnie funkcjonującym w społeczeństwie, szczęśliwym 
człowiekiem. 

Epikurejski Ogród nie był szkołą w tradycyjnym ówczesnym znaczeniu, je-
go bramy były otwarte: „(…) dla wszystkich: dla szlachetnie urodzonych i dla 
nieszlachetnie urodzonych, dla wolnych i dla niewolnych, dla mężczyzn i dla 
kobiet, a nawet dla szukających wyzwolenia prostytutek”[Reale 1994 Historia 
filozofii greckiej, 190], był przyjemnym miejscem inspirujących i twórczych 
spotkań z uczniami. Był wręcz wspólnotą przyjaciół. Nauczaniu w tej placów-
ce zawsze przewodziły i towarzyszyły otwartość, życzliwość, zaufanie, przy-
jaźń, pochwały i nagrody [Legowicz 1975, 12]. W atmosferze serdeczności 
uczniowie dowiadywali się tam m.in., że: 

- trzeba studiować filozofię, bez niej nie można osiągnąć prawdziwej roz-
koszy, pamiętając jednak o tym, że należy omijać nauki, które nie potra-
fią uleczyć jakiejś namiętności ludzkiej duszy, takie nauki są zbyteczne       
i do niczego nie niepotrzebne; 

- najdoskonalszym, wręcz boskim „narzędziem” poznania rzeczywistości 
jest ludzki rozum; trzeba, na ile tylko możliwe, korzystać z bezgranicz-
nych zasobów w nim tkwiących, gdyż zasoby znajdujące się w naturze są 
ograniczone i łatwe do zdobycia; 

- każdy ma prawo do przyjemności, jest ona początkiem i celem szczęśli-
wego życia, jest też dobrem naturalnym człowieka i stanowi zasadę jego 
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postępowania, tożsamą z prawem naturalnym, gdyż to natura wyznacza   
i weryfikuje działanie człowieka); 

- człowiek może sam osiągnąć szczęście, tożsame z „pokojem ducha” (to 
najbardziej oburzało jego oponentów), nie potrzebuje do tego ani po-
mocy państwa, ani bogów, ani szlachetnego urodzenia i bogactwa; nie 
powinien się bać opatrzności, że decyduje o losie, 

- nie można „rozkoszować się” życiem jeśli mieszka się na przykład na 
dworze władcy i jest się otoczonym intrygami i spiskami; czasem warto 
żyć na uboczu, z dala od tak zwanego „wielkiego świata” i polityki; 

- szkoda zmarnować swoje cenne życie w pogoni za tym, co próżne; warto 
odnaleźć w sobie azyl i miejsce zaciszne; 

- trzeba wiedzieć, że przyjemności i cierpienia duszy są o wiele większe niż 
przyjemności i cierpienia ciała; dlatego przyjemność winna być zgodna    
z rozumem, a zatem i z naturą człowieka; najwyższą przyjemnością jest 
roztropność, czyli rozumowa mądrość praktyczna; 

- należy wybierać przede wszystkim przyjemności bierne, które zapewnia-
ją nieobecność bólu (psychicznego lub fizycznego) oraz przyjemności du-
chowe, które również wiążą się z brakiem duchowego niepokoju; 

- chcąc osiągnąć samowystarczalność i pokój ducha warto zrezygnować     
z przyjemności, których zaspokojenie nie jest konieczne, lub może nawet 
przynieść ból, 

- nie każdego bólu należy unikać, mimo że każdy jest złem, nie każda przy-
jemność jest godna wyboru, mimo że wszelka przyjemność jest dobra; 

- wzbogacać się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując 
dużo z tego, co chciałoby się mieć; 

- trzeba czerpać przyjemność z tego co się już ma, ktoś, kto tego co posia-
da nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet gdyby 
posiadł cały świat; 

- należy utrzymywać dystans do konsumpcyjnego świata oraz dbać o po-
kój i przyjaźń 

- nie można szczęśliwie żyć bez przyjaciół; przyjaźń jest czymś najużytecz-
niejszym  
i najprzyjemniejszym; jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, ja-
kimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje ży-
cie; 

- człowiek w swoim działaniu ma prawo kierować się przyjemnością, ale 
nie jest to jedyne kryterium wszelkiego dobra; 

- trzeba dbać o naturę, można to zrobić zaspokajając tylko pragnienia 
naturalne, które nie przynoszą szkody, a zdecydowanie odrzucać pra-
gnienia szkodliwe [Krasnodębski 2010, 71]; 
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- prawa są ustanowione dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali 
nieprawości, lecz by jej nie doznawali; 

- warto być szlachetnym człowiekiem, gdyż ten: „(…)cieszy się doskonałym 
spokojem ducha, natomiast człowiek zły żyje w ciągłym niepokoju” [Dio-
genes 1982, 642].  

W swoich naukach, co wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia 
samorealizacji, Epikur uważał się za filozoficznego samouka, mówił, że zwró-
cił się do filozofii z pogardy do nauczycieli, gdy ci nie mogli mu udzielić żad-
nego wyjaśnienia o chaosie u Hezjoda [Diogenes 1982, 575-576], dokonał 
znacznego przewartościowania ówczesnych wartości, burząc kolejne bariery 
stojące przed uczniami, na drodze wyjścia poza obowiązujące wtedy reguły, 
normy i zasady. Odrzucał wszelkie według niego „niepotrzebne utrapienia”, 
takie jak m.in., politykę, państwową religię, retorykę i poetykę oraz koniecz-
ność odniesienia sukcesu i uznania społecznego, za cenę rezygnacji ze szczę-
ścia, rozumu i mądrości. W prowadzonej przez niego szkole (w Ogrodzie) 
uczniowie, których podobnie jak Sokrates, traktował jak przyjaciół, uczniowie 
oprócz zdobywania najciekawszej i niezbędnej wiedzy, z przyjemnością od-
krywali i rozwijali moce swojego rozumu i wyobraźni.  

*** 

Przegląd poglądów i działań zarówno scharakteryzowanych tutaj staro-
żytnych filozofów, jak i znajomość poglądów współczesnych badaczy pro-
blematyki samodzielnej realizacji swojego życia pozwala zauważyć dużą 
zbieżność poglądów ich wszystkich, na wiedzę i umiejętności nauczyciela 
skutecznie inspirującego uczniów do całożyciowej samorealizacji, na stoso-
wane przez niego treści nauczania i na atmosferę, w której powinno się od-
bywać. Przegląd ten wskazuje m.in., że: 

- Nauczyciel  musi umieć: realizować samego siebie, budować przyjazny 
klimat w grupie, wiedzieć, kiedy z roli prowadzącego lekcje stać się jed-
nym z jej aktywnych uczestników, prowadzić sokratejski dialog, empa-
tycznie i aktywnie słuchać ucznia, diagnozować jego potencjalne możno-
ści, jak np. uzdolnienia, sprawności, a także jego niemożności, wpajać 
idee tolerancji, w oparciu o to, co łączy, jako źródła m.in. poznania, inspi-
racji i pokoju, ukazywać organiczne związki człowieka ze środowiskiem 
naturalnym, możliwości płynące ze współpracy z nim i konsekwencje za-
niedbań, - wpajać i uwewnętrzniać uniwersalne normy moralne, a nade 
wszystko inspirować uczniów do zarazem pożądanej przez nich i pożąda-
nej społecznie samorealizacji; 

- Powinien inspirująco nauczać: najważniejszej, profesjonalnej i refleksyj-
nej wiedzy, samodzielnego poszukiwania i wykorzystywania nowych in-
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formacji (m.in. analizowania i obiektywnego syntetyzowania), samo-
dzielności we wszystkich jej przejawach, w tym samokontroli, samooce-
ny i autokorekty, niezbędnych i oczekiwanych przez uczniów umiejętno-
ści i sprawności intelektualnych i manualnych, poznawania i akceptacji 
samego siebie, szacunku dla innych ludzi oraz dla świata natury, toleran-
cji i poczucia wspólnoty ze wszystkimi, przy zachowaniu własnego sys-
temu wartości, umiejętności godzenia przeciwieństw, koncentracji na 
realizacji zadań i czerpania z nich przyjemności, zarówno z etapów ich 
osiągana, jak i z efektów, obiektywizmu w samoocenie i akceptacji wła-
snej niedoskonałości, odróżniania środków od celów  i dobra od zła oraz 
dbałości o obiektywną ocenę własnego systemu moralnego; 

- Powinien to robić w przyjemnej, demokratycznej atmosferze (metody 
autorytarne nie sprzyjają rozwojowi struktur moralnych): serdeczności, 
szacunku, pokory, poszanowania godności, wspólnoty grupowej, głębo-
kich relacji interpersonalnych, naturalności i spontaniczności, niezłośli-
wego humoru, doceniania i pochwalania kreatywnych i twórczych pomy-
słów, rozwiązań i działań, niezależności, doświadczania niezwykłych 
przeżyć, pochwalania potrzeby intelektualnego, emocjonalnego i du-
chowego rozwoju, polegającego nie tylko na przyroście, ale także na od-
chodzeniu od dotychczasowych zewnątrzpochodnych przekonań i po-
staw, np. dlatego aby wejść na własną drogę przyszłości i nie zmarnować 
dalszego ciągu życia. 

Scharakteryzowane podobieństwa pomiędzy starożytnymi a współcze-
snymi badaczami, dotyczące poglądów na nauczanie i na pedagogów inspiru-
jących uczniów do całożyciowej, samodzielnej realizacji siebie, mogą dawać 
podstawę do tytułu niniejszego opracowania, że Homer, Tales z Miletu, Kon-
fucjusz, Protagoras z Abdery, Sokrates, Platon, Demokryt i Epikur należeli do 
pierwszych nauczycieli samorealizacji.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Dzięki spotkaniu z prorozwojową wiedzą głoszoną przez charakteryzowa-
nych wyżej myślicieli i późniejszych kontynuatorów ich idei i działań, w tym 
również osób dzisiaj uprawiających i wdrażających samorealizację, wielu 
ludzi, zamiast czekać na to co przyniesie im opatrzność, wzięło ster swojego 
życia we własne ręce, uświadomiło sobie, że można żyć inaczej, przyjemniej 
niż robi to większość zreprodukowanych osób. Wielu ludzi, dzięki podjęciu 
samopoznania i zbudowania samodzielnego stosunku do ważnych dla nich 
elementów otaczającej rzeczywistości, zaktualizowało swoją samoocenę i 
ocenę wszystkiego, co było dla nich wcześniej ważne i ocenę tego, czego się 
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wcześniej obawiało. Uświadomiło sobie m.in., że ich niska samoocena, będą-
ca jedną z większych przeszkód w podejmowaniu decyzji o realizowaniu 
ważnych własnych zadań, jest cechą ludzi wrażliwych i wartościowych, i tak 
naprawdę nie jest ich samooceną, tylko uwewnętrznioną oceną na ich te-
mat, pochodzącą od innych, mniej lub bardziej, ale ważnych dla nich osób.  
W efekcie wiele osób, po przewartościowaniu swojej samooceny z dotych-
czasowej zewnątrzpochodnej, na nową wewnątrzpochodną, wstąpiło na 
niepowtarzalną, odważną transgresyjną drogę realizowania siebie według 
własnego scenariusza życia. Wielu ludzi swoją dotychczasową egzystencję, 
nacechowaną niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary w siebie, 
ukrywanymi kompleksami, lękiem przed przyszłością, narzekaniem na los, 
tkwieniem w destrukcyjnych relacjach zawodowych lub (i) prywatnych zastą-
piło autentyczną radością z samego faktu życia, z możliwości realizowania 
swojej przyszłości według własnego projektu, czerpaniem przyjemności ze 
wszystkiego, co jest piękne i dobre, z permanentnego poszukiwania sensu 
istnienia, a nade wszystko z odkrycia nowego rozumienia istoty mądrości. 
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PIERWSZE KROKI HELEN PARKHURST W NAUCZANIU 

Twórczynią Planu Daltońskiego jest Helen Parkhurst - amerykańska na-

uczycielka, która żyła w latach 1887-1957. Koncepcję swoją przedstawiła w 

1922 roku w książce pt. „Wykształcenie według Planu Daltońskiego”. Nazwa 

nurtu pochodzi od amerykańskiego miasta Dalton, w którym założyła pierw-

szą na świecie szkołę daltońską. 

Inspiracją do stworzenia koncepcji planu daltońskiego były ruchy refor-

matorskie na przełomie XIX i XX wieku. Naukowcy amerykańscy doszli do 

wniosku, że funkcjonujący system pedagogiczny był nieskuteczny. Jak cyto-

wała H. Parkhurst słowa amerykańskiego uczonego Ralpha Waldo Emersona 

– „Ideały, na których się opierał, utraciły swe pierwotne znaczenie. Ucznio-

wie są zamknięci w szkołach i salach do nauki przez lat dziesięć lub piętnaście 

i wychodzili wreszcie stamtąd z workiem zasobu pamięciowego pustych 

                                                           
*
 Zespół Szkół Publicznych w Szewnie 
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słów, a nie umiejąc niczego”[ Nunn, s. XIV]. Twierdził on również, iż ucznio-

wie studiują jedynie puste słowa, nie ucząc się jednak niczego. „Dziecko 

uczyło się tylko tego, do czego było zmuszane. Inicjatywa i odpowiedzialność 

należały całkowicie do jego nauczycieli”[ Nunn, s. XIV]. 

Decyzja ta nie dotyczyła tylko materiału nauczania, ale również tego, w 

jaki sposób oraz kiedy ma być on realizowany. Uczeń musiał tylko wykony-

wać powierzone mu zadania oraz ponosić karę za ich ewentualny brak wyko-

nania. 

Nauczyciele stosowali pracę bez indywidualnego podejścia do dziecka. Do-

prowadziło to do sytuacji, że „nauczyciel był przekonany, że może ignorować 

przeróżne rodzaje i tempa działania, które odróżniają jeden umysł od drugie-

go i traktować dwadzieścia pięć, (jeśli nie setkę) głów tak, jakby utożsamiały 

się w jednej” [Nunn, S. XV]. Przy poprzednim modelu nie stwarzano uczniowi 

możliwości do współpracy, integracji. Często ta sytuacji doprowadzała do 

kształtowania się niewłaściwych postaw społecznych. Stosowane metody 

były chybione, ponieważ nie prowadziły dzieci do zainteresowania przedmio-

tem. Nie została wyzwolona u nich ciekawość, która jest ich naturalną cechą. 

Nie były również stwarzane warunki do korzystania z doświadczeń. Narzuca-

ny był czas pracy nad konkretnymi zadaniami, co prowadziło do tego, że 

uczeń nie mógł pracować we własnym tempie, a tym samym gruntownie 

przyswoić wiedzy. Takie same spostrzeżenia miała H. Parkhurst, która dosko-

naliła się i pracowała nad tym, jak zorganizować proces kształcenia, żeby był 

przyjazny i efektywny dla dziecka.  

„Swoje pierwsze doświadczenia w nauczaniu wypadło jej zdobywać   

w 1904 roku, w małej wiejskiej szkole w Waterville. Przyszło jej prowadzić 

zajęcia z grupą 40 uczniów – w wieku od 6 do 16 lat. Sytuacja ta była dla niej 

dużym wyzwaniem. Musiała bowiem zorganizować jednocześnie zajęcia dla 

tak zróżnicowanej grupy dzieci, zarówno wiekowo, jak też pod względem 

posiadanej wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz potrzeb edukacyjnych. 

Jednak poradziła sobie z tym doskonale. Wprowadziła eksperyment, który 

rozpoczęła od przerobienia magazynu na salę lekcyjną. Jej aranżacja była 

całkowicie różna od dotychczasowych. Podzieliła klasę na kąciki przedmio-

towe. Każdy kąt sali przeznaczony był na inny przedmiot” [Parkhurst, 1928,  

8]. Zmieniło to obowiązkowy wystrój sali. W tak zaaranżowanej przestrzeni 
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uczniowie mieli swobodę samodzielnego planowania pracy, wykonywania 

swoich zadań” [Röhner, 2018, 4-5]. Następnie przeszła do organizacji proce-

su edukacji. „Podzieliła początkowo dzieci na osiem klas. Przygotowała zaję-

cia dla siedmiu, które pracowały samodzielnie. Z ósmą grupą prowadziła 

lekcję ustną. Ciągle doskonaliła proces nauczania-uczenia się. Po pewnym 

okresie doszła do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem w realizacji tego 

eksperymentu będzie przydzielenie każdemu uczniowi określonego zadania, 

nad którym będzie pracował do momentu, aż Parkhurst będzie mogła skon-

trolować jego pracę. Aby plan osiągnął sukces, wprowadziła również zasadę, 

że dzieci starsze będą pomagały młodszym. Dzięki wprowadzeniu tych roz-

wiązań przez Helen wzrosło uczęszczanie do szkoły; dzieci pilnowały porząd-

ku, były posłuszne i pracowały z zapałem” [Parkhurst, 1928, 8]. Eksperyment 

się sprawdził. Dzieci były spokojne, skupione na ćwiczeniach i pracowały 

zgodnie z własną wolą [Śliwerski, 2018, 8].  

Następne lata w życiu Parkhurst to nauczanie w różnych szkołach i poszu-

kiwanie nowych rozwiązań w procesie edukacyjnym, gdyż te, które stosowa-

ła, były dla niej mało satysfakcjonujące. Rok 1908 był dla niej znaczącym. 

Otrzymała książkę Edgara Jamesa Swifta pt. „Mind In the Making”, która 

wywarła duży wpływ na nią i jej pracę. Dzięki niej odkryła, „jak ważną rolę  

w wychowaniu i edukacji uczniów odgrywa właściwie zorganizowane im śro-

dowisko, – czyli przestrzeń, w której uczniowie będą próbować własnych sił, 

mierzyć się z materią edukacyjną i społeczną” [Śliwerski, 2018, 8]. Przestrzeń 

edukacyjna była dla niej tak ważna, że „stała się przyczynkiem do powstania 

pierwszej koncepcji laboratoriów pedagogicznych” [Parkhust, 1928, 9]. Plan 

laboratoryjny, jak go później nazwała Parkhurst, zakładał całkowitą reorgani-

zację życia szkolnego. „Dzięki temu planowi uczniowie cieszyliby się większą 

swobodą oraz zyskaliby otoczenie lepiej przystosowane do różnych działów 

nauki, gdzie każdy instruktor byłby specjalistą swego przedmiotu. Ponad 

wszystko pragnęła wyrównać indywidualne trudności uczniów i dać taką 

samą możliwość czynienia postępów zarówno powolnemu, jak i bystremu 

dziecku” [Parkhust, 1928, 11].  

Helen Parkhurst początkowo wprowadziła Daltoński plan laboratoryjny  

w szkole dla niepełnosprawnych w Berkshire, a następnie w średniej w Dal-

ton. „W 1924 roku zmieniła nazwę laboratorium na Daltoński Plan Laborato-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Berkshire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalton_(Massachusetts)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalton_(Massachusetts)
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ryjny. Przyczyną tej zmiany była obawa Helen, że nazwa laboratorium może 

być źle zrozumiana” [Parkhust, 1928, 15]. Niezależnie od nazwy – idee pozo-

stały.   

W zaproponowanym systemie nie ma podziału na klasy szkolne, ani stałe-

go rozkładu zajęć. Nauka odbywa się indywidualnie. Na początku roku szkol-

nego nauczyciel przedstawiał plan pracy całorocznej, a tempo nauki było 

dostosowane do możliwości ucznia. Uczniów wdrażano do samodzielności, 

pobudzano ich inicjatywę, wyrabiano poczucie odpowiedzialności za wyko-

nanie zadań podjętych w drodze umowy” [Parkhust, 1928, 16]. W szkole 

zlikwidowane zostały również dzwonki, podział na przedmioty oraz prace 

domowe. Dzięki temu uczniowie mogli pracować we własnym tempie. Na-

uczanie frontalne zostało zastąpione pracą indywidualną każdego ucznia 

z początkowo miesięcznym, a z czasem tygodniowym przydziałem pracy 

[Pedagogika Laboratoryjnego Planu Daltońskiego, dostęp 07.02.2020].  

 

PLAN LABORATORYJNY 

Helen Parkhurst oparła swój plan Daltona na trzech głównych zasadach, 

związanych z trzema egzystencjonalnymi potrzebami człowieka: 

1. Wolnością;  

2. Kooperacją; 

3. Samodzielnością. 

Helen mówiła o tym, że z punktu widzenia kształcenia umysłu uczniowi 

należy dać wolność pracowania bez przerwy, ponieważ pracuje on wtedy  

z zainteresowaniem, jest bystrzejszy, czujniejszy i zdolniejszy do pokonania 

napotkanych barier. Nie należy mu tej pracy przerywać. Wolność to „prze-

strzeń do nieskrępowanej kreatywności, a także pracy w tempie dostosowa-

nym do własnych możliwości” [Akademia Juniorów, Pedagogika Laboratoryj-

nego Planu Daltona]. Daje ona dziecku duże poczucie sprawstwa, a jedno-

cześnie odpowiedzialności za wykonanie zadania. Dzięki tej zasadzie stwo-

rzona zostaje możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych po-

trzeb. Dzieci nie ulegają presji czasu. Mogą się zagłębić w rozwiązywane za-

danie. Mają czas na przemyślenia. „Wolność sprawia, że uczeń, który z wła-

snej woli podejmuje się zadania, czuje się za nie odpowiedzialny, a jego 
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umysł działa jak potężny mikroskop, dostrzegający i ważący każdą stronę 

zadania, które musi pokonać, by osiągnąć powodzenie”[Parkhust, 1928, 19]. 

Dzięki wolności wiedza, którą zdobywają dzieci, jest gruntowna. 

Kooperacja lub wzajemne oddziaływanie na siebie w życiu grupowym, jak 

wolała określać Helen, to druga zasada planu laboratoryjnego. Jest to współ-

działanie i wzajemne oddziaływanie na siebie uczniów. Plan laboratoryjny 

stwarzał warunki, z których jeżeli uczeń chciał skorzystać, „to mimowolnie 

postępował, jak członek zorganizowanej społeczności. Był odpowiedzialny 

wobec całości, ale również sam ponosił odpowiedzialność za całość. Ta ko-

operacja dotyczyła uczniów i nauczycieli. Życie szkoły powinno być tak zor-

ganizowane, aby zarówno uczeń, jak i nauczyciel byli jednakowo w nie zaan-

gażowani” [Parkhust, 1928, 16]. W planie laboratoryjnym nie ma miejsca na 

hierarchię, na roztaczanie fikcyjnego autorytetu. Elementy te bowiem krępu-

ją dzieci, powodują, że nie są one zdolne do rozwinięcia w sobie świadomo-

ści społecznej. Świadomości, która jest początkiem wszystkich społecznych 

doświadczeń – tak niezbędnych w dorosłym życiu. 

Samodzielność z kolei to umiejętność radzenia sobie z problemami wieku 

dziecięcego w celu wytworzenia odpowiednich mechanizmów radzenia sobie 

w różnych sytuacjach, które mogą spotkać człowieka w życiu dorosłym.  

W szkole „Dziecko musi być tak wyposażone, aby mogło rozwiązywać zagad-

nienia dziecięcego wieku, nim stanie oko w oko z problemami wieku mło-

dzieńczego i dojrzałego. Czynić to może tylko w takim razie, jeśli system 

kształcenia będzie tak obmyślony, żeby dawać dziecku wolność i poczucie 

odpowiedzialności, pozwalające mu mierzyć się z tymi zagadnieniami o swo-

ich własnych siłach, bez niczyjej pomocy. Aby rozwinąć samodzielność  

u dziecka musimy dać mu możliwość objęcia okiem całości zadania, jakie 

przed nim stawiamy. Temu celowi służy przedstawienie uczniowi na począt-

ku roku szkolnego dwunastomiesięcznego planu pracy. Dzięki temu może 

zaplanować sobie drogę na każdy dzień, tydzień, miesiąc, aby osiągnąć za-

mierzony efekt” [Parkhust, 1928, 20]. 

Te trzy zasady, na których Helen Parkhurst oparła swój plan, wzajemnie 

się przenikają, są nierozerwalne. Najważniejszym założeniem jej planu było 

stworzenie szkoły jako społeczności. Szkoły opartej na wzajemnym szacunku 

i zaufaniu. Szkoły, w której nauka odbywa się poprzez doświadczanie 
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i działanie. Dużo uwagi w laboratoryjnym planie poświęca się zadaniom, jakie 

mają do wykonania dzieci. Muszą one spełniać określone warunki. „Po 

pierwsze, materiał powinien zachęcać i motywować uczniów do pracy. Po 

drugie, powinien być tak dobrany, aby dziecko mogło skupić na nim uwagę 

przez dłuższy czas. Po trzecie, dziecko powinno móc dokonać samo korekty 

swojej pracy, powinno mieć możliwość samo zauważać błędy, które popełni-

ło. Ujmując krótko, materiał powinien budzić motywację, podtrzymywać 

koncentrację i zapewniać informację zwrotną” [Akademia Juniorów, Pedago-

gika Laboratoryjnego Planu Daltona]. Ponadto zadania, jakie stawiamy 

uczniom, muszą być dostępne dla ucznia. Jak pisze Parkhurst „stawiamy je 

dziecku wprost przed oczy, wskazując mu cel, jaki ma być osiągnięty” [Par-

khust, 1928, 19]. 

 

PLAN DALTOŃSKI OBECNIE 

„Plan Daltoński nie jest ani sztywny, ani dogmatyczny. Podobnie i eduka-

cja według jego zasad pozostaje w ciągłym ruchu, nieustannie podlegając 

przemianom. Edukacja ta nie jest nakierowana na wewnątrz, przeciwnie:  

z otwartymi ramionami wychodzi ku nowym trendom w oświacie. Również 

i zmiany zachodzące w społeczeństwie nie mogą pozostać bez wpływu na 

nią”[ Röhner 2011, 21]. Mimo że ciągle ewoluuje, to są stałe filary, na któ-

rych się opiera. Obecnie to: 

1. Odpowiedzialność. Poprzednio była to wolność, ale jak pisze R. Röhner – 

konsultant do spraw międzynarodowych Dalton International, obecnie 

„preferowane jest stosowanie zwrotu – odpowiedzialność, ponieważ le-

piej opisuje ono cel pedagogiczny. Dajemy dzieciom konieczną przestrzeń 

do rozwoju, ale w tej wolności wyznaczamy granice i uczymy odpowie-

dzialności. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że celem planu dal-

tońskiego jest nauczyć dzieci dobrze używać swobody 

i odpowiedzialności. Kiedy ćwiczenie staje się zbyt trudne dla konkretne-

go dziecka, nauczyciel służy mu pomocą. Ingerencja nauczyciela nie może 

być duża, ponieważ wszystko, do czego dochodzimy sami, jest łatwiejsze 

w zapamiętaniu. Nadmierne tłumaczenie powoduje utratę inicjatywy        

u dziecka” [Röhner, https://www.plandaltonski.pl/publikacje/79-

edukacja-daltoska-w-przedszkolach/]. 
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2. Drugi filar to współpraca. Zastąpiono nią kooperację, która była u H. Par-

khurst. 

3. Trzeci – samodzielność. 

4. Ostatnio dodano czwarty element – refleksję. Jest ona osobistym proce-

sem.  

Pierwszy filar w edukacji daltońskiej to odpowiedzialność za proces ucze-

nia się. Nauczyciel powierza dzieciom odpowiedzialność za wyniki tego pro-

cesu oraz za sposób, w jaki ten końcowy wynik powstaje” 

[https://dalton.org.pl/ dostęp:( 07.02.2020r.)]. Dzieci/uczniowie sami decy-

dują, jakie zadanie wykonają, kiedy i z kim. Wybierają również metody pro-

wadzące do celu. Przekazanie odpowiedzialności uczniom za ten proces jest 

rzeczą skomplikowaną, dla niektórych wręcz niemożliwą, szczególnie dla 

tych, którzy pracują według pewnego schematu. Trudno tym nauczycielom 

zmienić tok myślenia. Jak piszą Anna i Robert Sowińscy parafrazując słowa 

Roela Röhnera i Hansa Wenkego- autorów „Pedagogiki planu daltońskiego”, 

„iż każdy, kto chce realizować założenia pedagogiki daltońskiej, powinien 

zrozumieć, że: 

 Nauczyciel nie powinien robić wszystkiego tego, co uczeń może zro-

bić sam. 

 Im więcej nauczyciela, tym mniej ucznia. 

 Uczniowie mogą więcej, niż nam się wydaje. 

 Nie rób tego, co mogą zrobić uczniowie” [Sowińscy, 2017, 31] 

„Samodzielność w Planie Daltońskim oznacza, że dzieci same muszą znaj-

dować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Sa-

modzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podej-

mują działania wymagające ich aktywności. Samodzielność stanowi także 

ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, 

mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej 

czasu, by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują w edukacji 

szkolnej. Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest natu-

ralną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wieko-

wych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem rozwoju intelek-

tualnego dziecka” [Röhner, Wenke, 2011, 36]. 

https://www.pat5.pl/
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Współpracę w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki 

sposób – jako współpracę wychowawczą niosącą ze sobą wartości w zakresie 

edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz 

współpracę dydaktyczną. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel 

organizuje dwie formy współpracy – grupy współpracujące i grupy wzajem-

nej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie 

do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby 

może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko 

stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu, gdy to jest konieczne. Tak 

rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. 

Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, 

dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego 

ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kole-

gą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. 

„Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, że musi między nimi dojść do ko-

munikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współ-

pracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie 

tylko z najbliższymi kolegami” [Plan Daltoński, Czym jest Edukacja Daltoń-

ska?, dostęp 07.02.2020].  

Ostatnim filarem edukacji daltońskiej jest refleksja uczniów, czyli „głębsze 

zastanowienie się nad czymś, lub myśl lub wypowiedź, będąca wynikiem 

takiego zastanowienia się” [Wielki słownik języka polskiego, dostęp 

07.02.2020]. Refleksja może występować na każdym etapie lekcji. Odgrywa 

ona bardzo ważną rolę. „Jest ona osobistym procesem. Chodzi w niej 

o własną pracę i własną opinię na temat tej pracy. Odgrywa ona istotną rolę 

w rozwoju każdego ucznia, gdyż musi on potrafić wydać opinię na temat 

swojej własnej pracy oraz podzielić się nią z innymi oraz uargumentować.     

W refleksji chodzi nie tylko o ocenę własnej pracy, ale umiejętne wykorzy-

stanie informacji zwrotnej, uzyskanej od innych uczniów oraz uczenie się, że 

to wszystko należy przemyśleć i zaakceptować. Dodatkowo refleksja daje 

uczniom wgląd w ich własny sposób uczenia się. Odkrywają na przykład, jakie 

podejście najbardziej im odpowiada i dlaczego. Kiedy dzieci mają wpływ na 

własną pracę i biorą za nią odpowiedzialność, zyskują lepsze zrozumienie 

efektywności pracy i procesu uczenia się. Refleksję stosujemy na każdym 
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etapie procesu kształcenia, przed rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po jej 

zakończeniu. Przed rozpoczęciem pracy, – czyli w fazie orientacyjnej, uczeń 

przygotowuje plan jak ma ją wykonać. Po jej realizacji następuje faza oceny. 

Uczeń patrzy wstecz na swoją pracę: Jak poszło?; Czego się nauczyłem?   

W trakcie pracy jest faza monitorowania. Daje ona odpowiedź, czy pod-

opieczni są na właściwej drodze, czy może plan należy zmodyfikować” [Röh-

ner, Ocena…, dostęp 07.02.2020]. 

Wiele uwagi w planie daltońskim przywiązuje się do wizualizacji wszyst-

kich działań uczniów i nauczycieli. „Wizualizacja jest graficznym obrazem 

rozwoju procesu edukacyjnego, ale przede wszystkim uwidacznia zmiany 

zachodzące w strukturach psychicznych uczniów. Należy przy tym podkreślić, 

że istota wizualizacji procesu kształcenia wyraża się w stymulowaniu rozwoju 

wszystkich kompetencji uczniów, a wiec poznawczych, emocjonalno-

społecznych i motorycznych… Wizualizacja stanowi pomost pomiędzy my-

śleniem sensorycznym i konkretno-wyobrażeniowym, a następnie abstrak-

cyjnym. Wizualizacja ponadto pozwala zaobserwować, jak przebiega proces 

rozumowania przez każdego ucznia. Spełnia, zatem podwójną rolę. Pozwala 

rozwijać myślenie ucznia oraz diagnozować jego przebieg. Stanowi, więc dla 

nauczyciela niezwykle wartościowe i efektywne narzędzie pracy” [Michalak, 

2018, 10]. Wizualizować możemy wszystko: 

 dni tygodnia 

 wydarzenia w ciągu roku 

 zadania 

 czas 

 formy pracy 

 zajęcia edukacyjne 

 instrukcje do zadań 

 zasady zachowania 

 obecności 

 zachowanie 

 emocje 

 refleksję 

 samoocenę 
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 ocenę koleżeńską. 

Poniżej podane są przykłady wizualizacji. 

Tabela 1. Zastosowanie kolorów w wizualizacji tygodnia w Planie Daltońskim 
Dni tygodnia 
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

     
Źródło: Opracowanie Rady Pedagogicznej w ZSP w Szewnie 

 

W każdej klasie i na wszystkich przedmiotach poszczególne dni tygodnia 

mają jednakowe kolory. 

 
Tabela 2. Zakres odpowiedzialności i pełnione funkcje w Planie Daltońskim 

Pełniona funkcja Zakres odpowiedzialności      

Menadżer 
 

1.Kontroluje wykonywanie 
zadań przez pozostałe oso-
by. 
2. Ocenia stopień wykonania 
zadań przez osoby pełniące 
funkcje. 

     

Bohater tablicy Ściera tablicę.      

Dystrybutor 
kredy i pisaków 

1. Rozdaje i zbiera kredę, 
która jest niezbędna do pi-
sania na indywidualnych 
tabliczkach uczniów. 
2. Przynosi pisaki do tablicy 
sucho ścieralnej.  
3. Rozdaje i zbiera gąbki do 
indywidualnych tabliczek. 

     

Mistrz koszyka 
tajemnic. 
 

1. Wyjmuje koszyk tajemnic. 
2. Rozpakowuje go. 
3. Pakuje po lekcji. 
4. Wkłada do szafy. 
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Źródło: Opracowanie Rady Pedagogicznej w ZSP w Szewnie 

 

W tabeli umieszczone są imiona i nazwiska dzieci odpowiedzialnych za wy-

konanie odpowiednich zadań w określonym dniu tygodnia. 

 

Tabela 3. Zastosowanie kolorów w wizualizacji zadań dla uczniów w Planie 

Daltońskim 

     

CZYTANIE LICZENIE ŚPIEW/RECYTACJA PLASTYKA ORTOGRAFIA/GRAMATYKA 

Źródło: Opracowanie Rady Pedagogicznej w ZSP w Szewnie 

 

W każdym dniu tygodnia 5, 10, 15 lub 30 min. poświęca się na wykonanie 

zadania dodatkowego z danej dziedziny, czyli poniedziałek – czytanie, wtorek 

– liczenie itd. Zadania te są interdyscyplinarne. 

Czas ich trwania zaznaczony jest na zegarze daltońskim, jednym ze środków 

dydaktycznych wykorzystywanych w Planie Daltońskim. 

 

 
 

Kontroler jako-
ści 
szeregowania 
krzeseł i ławek 
po lekcji. 

1. Sprawdza ustawienie ła-
wek i krzesełek. 
2. Ustawia je, jeżeli brak jest 
ładu wewnętrznego. 

     

Opiekun kwia-
tów i świeżego 
powietrza w sali 

1.Podlewa kwiaty. 
2. Wietrzy salę. 

     

Szef kasowania 
śmieci 

Pilnuje porządku w klasie 
(zbiera papierki). 

     

Specjalista od 
komputera 
i monitora inte-
raktywnego. 

Obsługuje komputer i tablicę 
multimedialną. 
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 Rycina 1. Zegar Daltoński 
Źródło:   fotografia własna autora 

 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
 Rycina 2. Tablica zadań 
Źródło: fotografia własna autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLATON W PRAKTYCE 

Plan Daltoński jest elastyczny i pozostawia dużą swobodę w jego stoso-

waniu, dlatego jest ważną koncepcją pracy. W zasadzie „Plan daltoński to nie 

tylko koncepcja edukacyjna, to także sposób na życie. Powstał z potrzeby 

serca i jest odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia” [Dryjas, 07.02.2020]. 

Spotkałam się z nim kilka lat temu w ramach wizyty studyjnej w przedszkolu. 

Metoda ta zainspirowała mnie. To ona gwarantuje osiągniecie sukcesu przez 

moich uczniów. Idea nauczania Helen Parkhurst, oparta na samodzielności, 

odpowiedzialności, współpracy i refleksji, stała się inspiracją dla mnie do 

realizacji procesu nauczania-uczenia się. Wprowadzenie tej metody wymaga-
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ło wielu przemyśleń i indywidualnej pracy. Każda lekcja powinna być tak 

zaaranżowana, aby uczniowie czuli się odpowiedzialni za proces nauczania-

uczenia się, od jej rozpoczęcia do zakończenia. Już na przerwie uczniowie 

angażują się w przygotowanie zajęć. W każdy piątek na okres jednego tygo-

dnia przydzielają sobie nowe zadania na nowy tydzień. Dokonują też samo-

oceny stopnia ich realizacji za tydzień poprzedni. W piątek też losują osobę 

lub grupę do współpracy oraz pełnioną funkcję.  

Dzięki tym zadaniom dzieci uczą się odpowiedzialności, solidności oraz 

współpracy. I tak: 

1. Menadżer – kontroluje wykonywanie zadań przez pozostałe osoby.  

2. Dyspozytor kart pracy – rozdaje i zbiera karty pracy. 

3. Bohater tablicy – ściera tablicę, rozdaje gąbki do indywidualnych tabli-

czek.  

4. Dystrybutor kredy i pisaków – rozdaje i zbiera kredę, która jest niezbęd-

na do pisania na indywidualnych tabliczkach uczniów, przynosi pisaki do 

tablicy sucho ścieralnej. 

5. Mistrz koszyka tajemnic – wyjmuje koszyk tajemnic, rozpakowuje go. 

Pakuje po lekcji. Wkłada do szafy.  

6. Opiekun kwiatów i świeżego powietrza w sali – podlewa kwiaty, wietrzy 

salę. 

7.  Kontroler jakości szeregowania krzeseł i ławek po lekcji – Sprawdza 

ustawienie ławek i krzesełek.  

8. Szef kasowania śmieci – dba o porządek w klasie. 

9. Prawa ręka nauczyciela – pomaga nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. 

10. Specjalista od komputera i monitora interaktywnego – włącza komputer 

i monitor interaktywny oraz odpowiedni program w komputerze, zapi-

suje lekcje na monitorze. 

11. Akwizytor tabliczek- rozdaje i zbiera indywidualne tabliczki uczniów. 

12. Strażnik czasu – kontroluje wykonanie zadań w określonym czasie oraz 

trwania poszczególnych części lekcji.  

13. Specjalista do zadań specjalnych – wyjmuje i zbiera indywidualne teczki, 

wyjmuje i chowa pomoce do lekcji. Kontroluje, czy plecaki wiszą na wie-

szakach. 

14. Mistrz od sygnalizatorów – rozdaje i zbiera sygnalizatory. 
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Podczas lekcji zaangażowani są asystenci od porządku w klasie i wycierania 

tablicy. Trener zaś gimnastyki mózgu przeprowadza ćwiczenia śródlekcyjne.  

Wyznaczenie ról uczy odpowiedzialności oraz dowartościowuje uczniów. 

Sprawia, że czują się oni współodpowiedzialni za proces uczenia się. 

Na każdych zajęciach obowiązuje określony porządek. 

1. Lekcje rozpoczynają się „Zadaniami na dobry początek”. Forma ich jest 

różnorodna. Służą one utrwaleniu wiadomości i umiejętności z po-

przednich lekcji. Doskonalą rachunek pamięciowy. Mogą też być ele-

mentem wprowadzającym do nowej lekcji. 

2. Następnie podawany jest temat lekcji i pytanie kluczowe.  Wspólne  

z uczniami ustala się cele lekcji.  

Dzięki wspólnemu ustalaniu celów uczniowie nie są zmuszani do pracy 

poprzez widmo uzyskania negatywnej oceny, lecz motywowani do działania. 

Po ustaleniu celów sprawdzamy stopień ich zrozumienia. Stosujemy np. sy-

gnalizatory daltońskie. Jeżeli uczniowie podniosą sygnalizator: 

 

 

Rycina 3. Sygnalizatory Daltońskie 

Źródło: fotografia nauczyciela ZSP 

w Szewnie 

 

 

 

 

 

 z kolorem zielonym, to oznacza, że rozumieją wszystkie cele 

 kolorem żółtym – rozumieją część celów 

 czerwonym – nie rozumieją celów. 

3. Kolejnym elementem lekcji jest przedstawienie lub wspólne ułożenie 

pytania kluczowego.  

Zadaniem jego jest rozbudzenie ciekawości uczniów, jak również umiejsco-

wienie wiadomości w otaczającej rzeczywistości. Ponadto odpowiedź na 

pytanie kluczowe uzmysławia uczniom, że wiadomości, które zdobędą lub 
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będą doskonalić, wykorzystają w życiu codziennym, przez co staną się dla 

nich bliższe, bardziej abstrakcyjne. 

4. Najważniejszym elementem lekcji jest realizacja zaplanowanego/ych 

celu/ów lekcji. Aby je osiągnąć, nauczyciel tak układa zadania, aby możliwa 

była realizacja wszystkich założonych celów. Nauczyciel realizujący koncepcję 

daltońską praktycznie nie korzysta z podręczników, lecz przygotowuje je 

sam.  

Na sukces składa się stosowanie aktywizujących metod nauczania. Dzięki 

nim „nie dostarcza się uczniom gotowych informacji bez równoczesnego 

rozwijania ich umysłu i samodzielnego poszukiwania wiedzy” [Okoń, 2003, 

261]. Metody aktywizujące mobilizują uczniów do wysiłku poznawczego. Nie 

powodują monotonii. Zachęcają do myślenia i działania. Są to m.in. burza 

mózgów, gry matematyczne, teatr matematyczny, rozmowa liczb czy wyko-

nywanie lapbooków. 

Ważną rolę w prowadzonej lekcji spełniają formy pracy – indywidualna, 

grupowa i zbiorowa. Każda z nich ma inne walory. Uczniowie mogą docho-

dzić do osiągnięcia celu, pracując – jak wcześniej wspomniałam – samodziel-

nie. Stosuję wtedy korale daltońskie. Korale działają na zasadzie zbliżonej do 

sygnalizatora. Kiedy nauczyciel zakłada korale, jest to znak dla dzieci, że pra-

cują samodzielnie. Nie mogą wtedy prosić o pomoc nauczyciela. Jest on 

„niedostępny” dla uczniów.  

 

 

 

Rycina 4. Korale Daltońskie 

Źródło: fotografia własna autora 

Powoduje to, że w razie problemu muszą poszukać pomocy u wybranego 

kolegi. Jeżeli nadal nie rozwiążą problemu, dopiero wtedy proszą  o wsparcie 

nauczyciela. Na tym etapie uczniowie wykazują się samodzielnością 

i odpowiedzialnością, mają też możliwość pracy w parach. Korale daltońskie 

zapewniają również utrzymanie porządku. Aby zapobiec grupowemu opusz-

czeniu zajęć, wychodzi tylko ten uczeń, który ma korale. Uczniowie mogą 

także wykonywać zadania samodzielnie bez wsparcia. Wtedy nauczyciel nie 

ma korali. 
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Wykonanie zadań uczniowie systematycznie monitorują różnymi meto-

dami. Jeżeli uczeń poprawnie wykonana zadanie, wtedy ten fakt oznajmia 

poprzez zaznaczenie na tablicy umiejętności, która jest kolejnym elementem 

daltońskim. Tablica zadań i postępów jest doskonała metodą wizualizacji 

postępów uczniów oraz ich samokontroli. Dzięki niej można zobaczyć, na 

jakim etapie są poszczególni uczniowie. Jest ona również motywatorem do 

świadomego rozwoju uczniów.  

 

Rycina 5.  Wizualizacja zadań i postępów uczniów 
Źródło: fotografia własna autora 

Uczniowie oprócz pracy indywidualnej pracują w parach lub grupach. Pary      

i grupy losowane są raz na tydzień. Informacje o nich znajdują się na tablicy. 

 

 
       Rycina 6.  Wizualizacja dyżurów 
        Źródło: fotografia własna autora 
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Pracując nad zadaniem, uczniowie mają określony czas. W czasie tym 

mogą rozwiązać dowolną liczbę zadań w zależności od indywidualnych po-

trzeb. Wyznaczenie czasu jest nieodzowne, aby móc zmonitorować realizację 

poszczególnych kryteriów lekcji. Nad przestrzeganiem czasu czuwa „strażnik 

czasu”. Zakończenie pracy uczniowie zgłaszają poprzez ustawienie w stronę 

nauczyciela zielonego sygnalizatora. Sygnalizatory na lekcji spełniają różne 

funkcje, np.: 

1. Do wyrażania opinii o pracy kolegi: 

- kolor zielony – oznacza, że całkowicie zgadzam się z kolegą 

- żółty – częściowo 

- czerwony – nie zgadzam się. 

2. Zrozumienia celów lekcji: 

- kolor zielony – rozumiem wszystkie cele 

- żółty – częściowo 

- czerwony – nie rozumiem. 

3. Sprawdzenia realizacji celów: 

- kolor zielony – zrobiłem wszystko dobrze 

- żółty – popełniłem jeden lub dwa błędy 

- czerwony – popełniłem trzy i więcej błędów. 

4. Wykonywaniu zadań: 

- kolor zielony – rozumiem wszystko 

- żółty – potrzebuję pomocy kolegi 

- czerwony – potrzebuję pomocy nauczyciela. 

Dzięki nim w sposób bardzo szybki możemy monitorować realizację celów 

lekcji, stopnia ich osiągnięcia oraz pracę uczniów. 

Nauczyciel planuje na lekcji tak sytuację, aby uczniowie wspólnie z nim sys-

tematycznie monitorowali efekty pracy nad każdym zadaniem. Wykorzystane 

są tu elementy planu daltońskiego. O skończeniu pracy uczniowie informują 

nauczyciela zielonym sygnalizatorem. Nauczyciel i jego „Prawa ręka” spraw-

dzają poprawność rozwiązań.  
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W celu szybkiego sprawdzenia wyników często uczniowie swoje rozwiązania 

zapisują na indywidualnych tabliczkach. Podnosząc je, prezentują końcowy 

efekt. Uczniowie lubią tę formę prezentacji, natomiast nauczyciel w błyska-

wicznym tempie monitoruje realizację celu. 

Następnym elementem lekcji jest sprawdzenie stopnia opanowania celów 

poprzez „samokontrolę”. Samokontrola polega na tym, że uczniowie wyko-

nują pracę samodzielnie. Efekty tej pracy są odpowiedzią na pytanie: „W 

jakim stopniu uczeń osiągnął cel”. Sprawdzenie jej może odbywać się na 

wiele sposobów, np. stosowanie oceny koleżeńskiej, sprawdzenie przez 

„prawą rękę” nauczyciela, porównanie z pracą wzorcową. Dzięki niej uczeń 

może zobaczyć, w jakim jest momencie do osiągnięcia celu. Jeżeli popełnił 

błędy, może uzyskać informację ode mnie, co zrobić, aby osiągnąć sukces 

edukacyjny. Jeżeli wykonał wszystko prawidłowo, utwierdził się w przekona-

niu, że osiągnął cele lekcji. Dzięki stosowaniu samokontroli mogę ocenić re-

alizację, samodzielność i odpowiedzialność oraz refleksję.  

Lekcję kończy ewaluacja, czasami zadana praca domowa. Ewaluacji doko-

nuję za pomocą miękkich metod. Należą do nich: termometr, kosz i walizka, 

niedokończone zdania. Pokazuje ona uczniom, że po skończonej lekcji nastą-

pił przyrost ich wiadomości i umiejętności. Powoduje to wzrost ich samooce-

ny. Uczniowie widzą, że ich zaangażowanie i praca przynoszą efekty. Jest 

również informacją dla mnie. Pomaga mi odpowiedzieć na pytanie: „Czy 

przygotowałam lekcję zgodnie z potrzebami uczniów, w jakim stopniu 

uczniowie osiągnęli cel?”. Jednocześnie jest wskazówką do dalszej pracy. 

Rytm lekcji wraz z komentarzem opisuje zegar daltoński. Zadania na dobry 

początek – 5 min. Ustalenie celów lekcji i monitorowanie ich zrozumienia – 5 

min. Realizacja celów lekcji – 20 min. Samokontrola – 5 min. Ewaluacja            

z refleksją – 5 min.  

Każda lekcja zawiera kilka stałych elementów, dzięki nim „uczniowie czują 

się bezpiecznie, bo mają świadomość intencyjności i celu swojego działania. 

Taki układ pozwala dzieciom doskonalić się w autonomicznej pracy,  a także 

w działaniu” [Juljańska, 2016, 07.02.2020]. 
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Rycina 7. Zegar Daltoński 
Źródło: fotografia własna autora 

 

 

 

Przedłużeniem zajęć lekcyjnych są kąciki 

daltońskie. Kąciki to miejsca w szkole odpowiednio zagospodarowane, umożliwia-

jące uczniom spędzać 

wolny czas zgodnie z ich 

potrzebami, pasjami 

i zainteresowaniami. 

Każdy kącik zawiera swój 

regulamin zachowania 

opracowany przez 

uczniów. Mogą to być np.  

                                                                                                             Rycina 8. Kącik Daltoński - Zaułek czytadełko 
                                                                                                            Źródło: fotografia własna autora 
 

 „ Zaułek czytadełko”. Korzystają z niego uczniowie lubiący czerpać wiedzę         

z książek lub czytać literaturę piękną. W każdym kąciku znajdują się po-

duszki, które pozwalają wygodnie usiąść i oddać się wybranej przez siebie 

lekturze oraz słuchawki redukujące hałas. 

 Uczniowie lubiący gry planszowe mogą go spędzać w „Zakątku miłośników 

gier planszowych”. Służy on nie tylko do przyjemnego spędzania czasu, ale 

również do doskonalenia spostrzegawczości, uwagi, pamięci, umiejętności 

analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, porównywania, klasyfikowania 

i uogólniania.  

 

         Rycina 9.Kącik Daltoński - Zakątek miłośni-
ków gier planszo wych  

      Źródło: fotografia własna autora. 
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 Rajem dla uczniów lubiących sport jest „Strefa sportowa”. Znajdują się      

w niej stoły tenisowe, piłkarze itd. 

 „Zakątek finezyjny” gromadzi uczniów, którzy chętnie wykonują prace we-

dług instrukcji.  

 

 

 

 

 

Rycina 10. Kącik Daltoń-

ski - Zakątek finezyjny 

Źródło: fotografia wła-

sna autora 

 

 

  „ Gniazdko Natury” to kolejny kącik daltoński, w którym dzieci sadzą, pielęgnu-

ją i obserwują rośliny. Wyniki codziennych obserwacji odnotowują w „ dzienni-

ku obserwatora”. Miejsce to wyposażone jest w niezbędne pomoce dydak-

tyczne np. lupę i mikroskop. 

Kąciki daltońskie spełniają taką samą rolę jak u Helen Parkhurst ogród przy szkole. 

Są więc miejscem odpoczynku i zabawy. Dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa    

i rozwijania pasji.  

PODSUMOWANIE 

Zarówno za czasów Helen Parkhurst, jak i obecnie Plan Daltoński nakierowany 

jest na ucznia; na jego samodzielność, rozwijanie inicjatywy i poczucia odpowie-

dzialności, kształtowanie gotowości do współdziałania dla osiągnięcia wspólnych 

celów. Jest on elastyczny. Pozostawia inwencję twórczą nauczycielowi co do drogi, 

którą prowadzi uczniów do sukcesu.  

W Daltonie, tak jak w innych alternatywnych szkołach, nauczyciele zerwali  

z systemem uczenia całych klas, który jest nieefektywny i mało skuteczny. Organi-

zują proces edukacyjny tak, aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom edu-

kacyjnym uczniów. Respektują propozycje i pomysły uczniów w tym zakresie. 

Stawiają na indywidualizację, dbają o rozwój inicjatywy u swoich wychowan-
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ków, samodzielność w myśleniu i działaniu oraz niezależność w postawach 

społecznych. Projektują tak przestrzeń edukacyjną, żeby była przyjazna dla 

uczniów. Darzą dzieci szacunkiem i zaufaniem, pozwalają na niezależność. Są 

profesjonalistami w zakresie strategii nauczania oraz organizacji procesów, dlatego 

indywidualizują pracę na lekcji. Dają uczniom możliwość wyboru. Nie narzucają im 

własnego zdania. Zamiast zmuszania do pracy poprzez widmo uzyskania nega-

tywnej oceny, motywują do działania poprzez wspólne określenie celów 

lekcji oraz zadań. Aranżują sytuacje dydaktyczne, dzięki którym uczniowie 

stają się współodpowiedzialni za ich realizację oraz zauważają realną wartość 

swojego wysiłku. Dają uczniom poczucie zaangażowania i perspektywy, aby 

czuły się współodpowiedzialne za wykonanie zadań, „przeżywają radość dnia 

jutrzejszego”, jaka ich spotka, gdy dobrze zrealizują powierzone zadania” 

[Okoń, 2003]. Przygotowują instrukcje lub zadania zróżnicowane, dostoso-

wane „na miarę” każdego ucznia. Umiejscawiają je w rzeczywistości, dzięki 

czemu czują, że wiadomości, które będą na lekcji, wykorzystają w życiu co-

dziennym, przez co zadania stają się im bliższe. 

Stosują różnorodne formy pracy, ponieważ każda z nich jest ważna i ma inne 

walory. Grupowa – kształtuje u młodego człowieka zasady harmonijnej 

współpracy, poszanowania, wspólnego planowania, ustalania zadań, kom-

promisu, argumentowania, wypowiadania własnych opinii. „Ponadto 

uczniowie zapamiętują najwięcej, jeżeli uczą się od siebie” [Mazurkiewicz, 

2012, 17-18] oraz mają możliwości rozwoju społecznego i umiejętności 

współdziałania z innymi. 

Praca samodzielna natomiast jest naturalną cechą dziecka, której nie 

można zatracać. Uczy ona dzieci odpowiedzialności oraz daje satysfakcję        

z osiągnięcia celu.  

Nauczyciele stosujący alternatywne metody nauczania - w tym nauczycie-

le pracujący Planem Daltońskim - są pasjonatami. Nie szczędzą czasu na do-

skonalenie i rozwój swoich podopiecznych, poszukujący nowych rozwiązań, 

„zorientowani w edukacji na humanizm, na kierowanie się w edukacji po-

trzebami, potencjałem rozwojowym i zainteresowaniami dziecka” [Śliwerski, 

2011, 7]. Potrafią skutecznie nauczać. Skuteczni nauczyciele „to nauczyciele 

biegli w swoim przedmiocie nauczania, którzy jednocześnie troszczą się o 

dobro uczniów. Ponadto władają zasobem wiedzy, na którym wspiera się 
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sztuka nauczania. Dysponują repertuarem najlepszych sposobów postępo-

wania. Wykazują postawy i umiejętności niezbędne do systematycznej re-

fleksji i rozwiązywania problemów. Pojmują naukę jako proces ustawiczny. 

Sami systematycznie się doskonalą. Efektywni nauczyciele opanowali sztukę 

kierowania wiedzą. Z wiedzy czerpią wskazówki, jak skutecznie pełnić swoje 

obowiązki. Zasób wiadomości i umiejętności, które posiada efektywny na-

uczyciel, pozwalają mu skuteczniej niż jego koledze rozwiązywać pewne ka-

tegorie spraw” [Anders, 1995, 36]. Tacy właśnie nauczyciele gwarantują 

osiągniecie sukcesu przez każdego ucznia, na miarę jego możliwości. 
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OCENA POZIOMU DYSPOZYCYJNEGO OPTYMIZMU U STUDENTÓW 
PIELĘGNIARSTWA 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DISPOSITIONAL OPTYMISM AMONG NURSING STUDENTS 

Streszczenie:  Wysoki optymizm dyspozycyj-

ny studentów pielęgniarstwa, poprawia 

efektywność ich kształcenia. Celem badań 

były: ocena poziomu dyspozycyjnego opty-

mizmu u studentów pielęgniarstwa, okre-

ślenie predyktorów optymizmu oraz ustale-

nie, jak poziom optymizmu wpływa 

na wyniki w nauce. Poziom dyspozycyjnego 

optymizmu badano w 2 kwartale 2019 

roku, standaryzowanym kwestionariuszem 

Testu Orientacji Życiowej, w adaptacji R. 

Poprawy i Z. Juczyńskiego. Średnia wartość 

dyspozycyjnego optymizmu u badanych 

wyniosła 15,18 pkt (SD=3,41). Wysokie 

natężenie optymizmu prezentowało 41,2% 

badanych, umiarkowane 38,2%, niskie 

20,6%. Średnia ocen (r=0,6953; p=0,000) 

oraz postęp w nauce studentów (r=0,5272; 

p=0,001), pozytywnie korelowały 

z wysokością optymizmu dyspozycyjnego. 

Wśród studentów pielęgniarstwa w 

Ostrowcu Świętokrzyskim, większość osób 

prezentuje wysoki poziom dyspozycyjnego 

optymizmu. Wysoki poziom optymizmu, 

wiąże się z istotnie lepszymi ocenami oraz 

Abstract: Dispositional optimism of nursing 

students significantly improves the effec-

tiveness of their education. The aim of this 

study was to investigate the level of dispo-

sitional optimism among nursing students, 

determine the factors affecting the level of 

optimism and assessing how the level of 

optimism affects learning outcomes. The 

level of dispositional optimism was tested 

in the 2nd quarter of 2019, using the stan-

dardized Life Orientation Test question-

naire, adapted by R. Poprawa and Z. Juc-

zyński. The average value of dispositional 

optimism among the nursing students 

studied was 15,18 (SD=3,41). High opti-

mism was presented by 41.2% of respon-

dents, moderate 38.2%, low 20.6%. The 

average rating (r=0,6953; p=0,000) and 

students progress in science (r=0,5272; 

p=0,001) were significantly related to the 

level of dispositional optimism. Among 

nursing students in Ostrowiec Świętokrzy-

ski, most people present a high level of 

dispositional optimism. A high level of 

optimism was associated with better grades 
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wpływa na poprawę wyników osiąganych 

w nauce. 

Słowa kluczowe: optymizm dyspozycyjny, 

pielęgniarstwo, studenci 

and improves learning outcomes. 

 

Key words: dispositional optimism, nursing, 

students 
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WSTĘP 

Optymizm dyspozycyjny jest uogólnioną, względnie stabilną, tenden-

cją do oczekiwania dobrych wyników, w ważnych dziedzinach życia. Jest to 

cecha osobowościowa
 
[21,25]. 

Wyższy poziom optymizmu łączy się z wyższą samooceną, ekstrawer-

sją, lepszym poczuciem autokontroli oraz wzmacnia poczucie wartości wła-

snej i skuteczności. Zwiększa również zadowolenie człowieka z własnego 

życia, a także wzmaga pragnienie i możliwości mierzenia się z przeciwno-

ściami [6-8,12,15-18]. Nie chroni jednak przed efektami konfliktów między-

ludzkich [10,13]. 

Praca pielęgniarek wiąże się z narażeniem na wiele sytuacji stresogen-

nych. [9] Przyczynia się to do spadku efektywności działań pielęgniarskich 

[1,11]. Wysoki poziom optymizmu znacznie poprawia funkcjonowanie per-

sonelu pielęgniarskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Chroni przed stre-

sem oraz jego długofalowymi konsekwencjami [2-3,5,19,24]. Dlatego ważne 

jest, aby w pielęgniarstwie pracowały osoby o wysokim poziomie optymi-

zmu. Najefektywniejsza byłaby weryfikacja natężenia optymizmu na począt-

ku kariery zawodowej – na poziomie studiów licencjackich. 

Studenci z niskim natężeniem optymizmu słabiej się uczą [4,14]. 

Podczas sytuacji problemowej czują się bezradni, mogą odczuwać lęk. Mają 

niższą samoocenę, są neurotyczni, częściej występują u nich objawy depresji, 

szybciej się eksploatują [16,22-23]. Jeżeli pesymista zdobędzie uprawnienia 

do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może działać mniej efek-

tywnie, szybciej wypalić się zawodowo lub całkiem porzucić wykonywany 

zawód [8,15]. 
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CEL I METODY BADAWCZE 

Celem tego opracowania była ocena ilościowa poziomu dyspozycyjne-

go optymizmu u studentów pielęgniarstwa, ustalenie czynników wpływają-

cych na poziom optymizmu oraz ocena, w jaki sposób poziom optymizmu 

dyspozycyjnego wpływa na wyniki w nauce. 

Badania ankietowe przeprowadzono w drugim kwartale 2019 roku na 

terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, 

Kryteriami włączenia były: trwające studia I stopnia na kierunku pielę-

gniarstwo, wiek powyżej 18 roku życia, świadoma, ustna zgoda na udział 

w badaniu. 

Badanie było anonimowe i nie wymagało zgody komisji bioetycznej. 

Pozwolenie na przeprowadzenie ankiet na terenie uczelni, wydała Rektor 

WSBiP. 

 Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem standary-

zowanego kwestionariusza Testu Orientacji Życiowej (LOT-R), autorstwa 

Scheier’a, Carver’a oraz Bridges’a,  w adaptacji Poprawy i  Juczyńskiego [8].  

Wykorzystano również ankietę własnego autorstwa.  

Test LOT-R składał się z 10 stwierdzeń: 6 diagnozujących poziom dys-

pozycyjnego optymizmu oraz 4 twierdzeń buforowych, niewpływających 

na wynik. Twierdzenia diagnostyczne dzieliły się na: pozytywne, badające 

oczekiwanie w życiu zdarzeń przyjemnych/radosnych (ekstrawertyzm) oraz 

na twierdzenia negatywne, mierzące skale oczekiwania na nieprzyjemne 

zdarzenia/rzeczy, które zdarzą się w życiu/w przyszłości (neurotyzm). 

Ankietowani musieli ocenić w pięciostopniowej skali, na ile każde 

stwierdzenie się do nich odnosi: 0 –„zdecydowanie nie odnosi się do mnie”, 

1 – „raczej odnosi się do mnie”, 2 – „ani się odnosi, ani się nie odnosi”, 3 – 

„raczej odnosi się do mnie”, 4 – „zdecydowanie odnosi się do mnie”. Wynik 

testu oceniano zliczając punkty, przyznawane za 6 twierdzeń diagnostycz-

nych. Punktacja za twierdzenia pozytywne odpowiadała numerowi skali, 

za twierdzenia negatywne zaś była odwrotna: 0=4, 1=3, 2 pozostawała bez 

zmian, 3=1, 4=0.  
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Ogólny wynik testu mieścił się w skali od 0 do 24 pkt. Pozwoliło 

to na ocenę natężenia dyspozycyjnego optymizmu. Natężenie optymizmu, 

mieszczące się między 0–12 pkt traktowano, jako niskie, posiadające skłon-

ność do pesymizmu. Wyniki testu LOT-R w granicach 13–16 pkt to optymizm 

umiarkowany. Natomiast powyżej 16 pkt natężenie nazywano wysokim 

i świadczącym o nastawieniu optymistycznym [8]. 

Dyspozycyjny optymizm analizowano podczas tego badania w uję-

ciach:  

 Poziomu ogólnego (wartości surowych – dopt),  

 Twierdzeń pozytywnych (wyrażających pozytywne oczekiwania 

względem życia i przyszłości), 

 Twierdzeń negatywnych (wyrażających negatywne oczekiwania 

względem życia i przyszłości). 

W autorskiej ankiecie zawarto metryczkę oraz pytania o średnią ocen 

z jednego, wybranego, przedmiotu – Podstaw Pielęgniarstwa. 

Metryczka zawierała pytania: o wiek, płeć, miejsce zamieszkania, stan 

cywilny/status związku, kontakt/pracę w zawodzie z branży medycznej.  

Na potrzeby badań stworzono również pojęcie „postęp w nauce”, de-

finiowane jako różnica ocen końcowych ankietowanych studentów z Pod-

staw Pielęgniarskich, za 1. i 2. semestr. Zmiana na ocenę wyższą, punktowa-

na była odpowiednio 0,5 pkt za 0,5 stopnia i 1 pkt za ocenę podniesioną w 2. 

semestrze o 1 stopień. Adekwatnie wyglądało przyznawanie ujemnych punk-

tów za oceny obniżone. -0,5 pkt za utratę 0,5 stopnia i 1 pkt za ocenę obni-

żoną o 1 stopień. Jeżeli stopnień studenta nie uległ zmianie w drugim seme-

strze, postęp w nauce oceniano na 0 pkt. 

W opisie zmiennych ciągłych wykorzystano statystyki opisowe: śred-

nią arytmetyczną, medianę minimum, maksimum, odchylenie standardowe, 

kwartyle. Rozkład normalny analizowanych zmiennych potwierdzano testem 

Kołmogorowa-Smirnova. Różnice między szacowanymi zmiennymi badano 

za pomocą: testu t dla prób niezależnych, testu chi-kwadrat Pearsona, jed-

noczynnikowej analizy wariancji ANOVA, korelacji rang Spermana. Za istotne 

statystycznie przyjęto wartości spełniające warunek: p < 0,05. Do obliczeń 

wykorzystano pakiet Statistica wersja 13.1 (Tulsa, OK, USA). 
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WYNIKI 

W badaniach wzięło udział 34 studentów 1. roku pielęgniarstwa. 82% 

badanych (n=28) stanowiły kobiety (Tabela 1). 

Tabela 1 Struktura badanej grupy 

Zmienna Pomiar Wyniki 

Wiek 

n=34 
<25 
25-30 
31-40 
>40 

 (100%) 
10 (29,4%) 
 7 (20,6%) 
 9 (26,5%) 
 8 (23,5%) 

Płeć 
n=34 
Kobieta 
Mężczyzna 

 (100%) 
28 (82,4%) 
 6 (17,6%) 

Miejsce zamieszkania 
n=34 
Miasto 
Wieś 

 (100%) 
12 (35,3%) 
22 (64,7%) 

Status związku 

n=34 
Panna/kawaler 
Mężatka/żonaty 
Rozwódka/rozwodnik 
Wdowiec/wdowa 
W związk nieformalnym 

 (100%) 
 7 (20,6%) 
17 (50,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
10 (29,4%) 

Dotychczasowa praca/kontakt z zawodem z 
branży medycznej  

n=34 
Tak 
Nie 

 (100%) 
19 (55,9%) 
15(44,1%) 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia wartość surowa dyspozycyjnego optymizmu u badanych stu-

dentów pielęgniarstwa wyniosła 15,18 pkt (SD=3,41; Me=14,5). Optymizm 

połowy ankietowanych studentów, mieścił się w przedziale od 13 do 18 pkt 

(dopt). 

Wysokie natężenie optymizmu dyspozycyjnego, a co się z tym wiąże – 

nastawienie optymistyczne, prezentowało 41,2% badanych (n=14). Niskie 

natężenie optymizmu, czyli nastawienie pesymistyczne, zadeklarowało 

20,6% respondentów (n=7). Pozostałe 38,2% studentów (n=13) osiągnęło 

umiarkowany poziom optymizmu dyspozycyjnego. 
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Wiek, płeć miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem 

medycznym, stan cywilny/status związki nie wpływały w sposób istotny sta-

tystycznie na poziom optymizmu dyspozycyjnego.  

Średnia punktacja za twierdzenia pozytywne wyniosła 8,27 pkt 

(SD=2,09; Me= 8) przy 12 pkt możliwych do uzyskania. Średnia punktacja 

za twierdzenia negatywne wyniosła 6,91 pkt. (SD=1,93; Me=7). Również przy 

12 pkt możliwych do uzyskania. 

Również, w oddzielnie analizowanych, twierdzeniach pozytywnych  

i negatywnych, wiek, miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem 

medycznym, stan cywilny/status związki nie wpływały w sposób istotny sta-

tystycznie na ilość zdobywanych punktów. 

Płeć miała wpływ na uzyskaną punktację. Istotnie częściej niż męż-

czyźni, kobiety zaznaczały wyżej punktowane odpowiedzi w twierdzeniach 

negatywnych (Kobiety: M=7,32pkt; SD=1,08 vs Mężczyźni: M=5,00; SD=1,27; 

p=0,006), informując tym samym o nasilonym (bardziej, niż u mężczyzn) 

neurotyzmie (Ryc. 1). 

 

Rysunek 1 Punktacja za twierdzenia negatywne, kobiety vs mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia ocen z 2. semestru była istotnie związana z poziomem optymi-

zmu dyspozycyjnego (p=0,000). Współczynnik korelacji rang Spearmana wy-

niósł r=0,6953, co oznacza, że im wyższy poziom optymizmu, tym lepsza 

średnia ocen (Ryc. 2). 
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Rysunek 2 Korelacja dyspozycyjnego optymizmu ze średnią ocen z drugiego semestru 

Źródło: opracowanie własne 

Posęp studentów w nauce, też był pozytywnie skorelowany 

z wysokością optymizmu dyspozycyjnego (r=0,5272; p=0,001). Im wyższy 

poziom optymizmu, tym większy postęp w nauce (Rys. 3). 

 
Rysunek 3 Wpływ dyspozycyjnego optymizmu na postępy w nauce 

Źródło: opracowanie własne 

Wysoki poziom optymizmu, zwiększał średnią ocen o M=-0,25 pkt. 

Umiarkowany poziom optymizmu o M=-0,96 pkt, a niski poziom o M=-0,79 

pkt (p=0,00539). 

W badaniach wyszła zależność między wysoką punktacją w teście LOT-

R za twierdzenia pozytywne, a postępem w nauce (r=0,3551; p=0,04). Zależ-
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ności ta, wystąpiła również przy punktacji za twierdzenia negatywne 

(r=0,5482, p=0,001). 

Zarówno ekstrawertyzm, jak i neurotyzm wpłynęły na poprawę ocen, 

pozyskiwanych za wykonywanie czynności pielęgniarskich. Mocniejszy wpływ 

miał wysoki poziom neurotyzmu. 

DYSKUSJA 

Optymizm to cecha, która w znacznym stopniu wpływa 

na samopoczucie, samoocenę, a także pracę przyszłych pielęgniarek 

i pielęgniarzy. 

W toku niniejszych badań ustalono, że średni dyspozycyjny optymizm 

u badanych studentów pielęgniarstwa, wyniósł 15,18 pkt (SD=3,41). Wartość 

ta była nieznacznie wyższa od wyników, uzyskanych przez Z. Juczyńskiego 

w populacji ogólnej (1998-1999; n=786), gdzie średni poziom optymizmu 

wniósł 14,55 pkt (SD=4,05) [8]. Niższy poziom optymizmu osiągnęli równie 

Scheier i współ. w 1994r., badając populację studentów (dyspozycyjny opty-

mizm: M=14,33; SD=4,28) [8]. 

Wśród ankietowanych studentów pielęgniarstwa wysoki poziom 

optymizmu osiągnęło 41% badanych (n=14), średni poziom 38% (n=13), 

a niski poziom 21% (n=7). W badaniach Juczyńskiego 32,5% respondentów 

zdobyło punktację ponad 16 pkt. Pomiędzy 13 a 16 pkt znalazło się 35,1% 

badanych. Poniżej 13 pkt plasowały się wyniki 32,4% ankietowanych [8]. 

 Dziąbek i współ. ustaliły, iż w grupie małopolskich pielęgniarek 

(n=216), wysokie wartości dyspozycyjnego optymizmu uzyskało 36,11% ba-

danych, umiarkowane wartości 39,81%, niskie wartości 24,07% [4]. 

Niniejsze badania dowiodły, że wiek, miejsce zamieszkania, wcześniej-

szy kontakt z zawodem medycznym oraz stan cywilny/status związku, nie 

wpłynęły w sposób istotny statystycznie na poziom optymizmu dyspozycyj-

nego.  

Podobne wyniki uzyskali również inni naukowcy [4,8,25]. 

W badaniach wspomnianych naukowców, płeć nie miała wpływu 

na wyniki uzyskiwane w teście LOT-R
.
 W tym opracowaniu, zaobserwowa-
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no dodatni wpływ płci kobiecej na poszczególne składowe wysokość optymi-

zmu dyspozycyjnego. Być może przy większej próbie badawczej, płeć wyka-

załaby istotny statystycznie wpływ na całościowy poziom optymizmu.  

W niniejszym badaniu, średnia punktacja za twierdzenia pozytywne 

wyniosła 8,27 pkt., za negatywne zaś 6,91 pkt.  

Wiek, miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem me-

dycznym ani stan cywilny/status związku, nie wpływały w sposób istotny 

statystycznie na zdobywanie punktów zarówno w twierdzeniach pozytyw-

nych, jak i negatywnych.  

Płeć kobieca istotnie wpływała na ilość punktów zdobywanych 

w twierdzeniach negatywnych (p=0,006). 

Istnieje możliwość, że to właśnie dyspozycyjny optymizm wpływa 

na ilość kobiet pracujących w zawodzie pielęgniarki. 

W literaturze znaleziono zaledwie kilka odniesień do analizy wyników 

optymizmu dyspozycyjnego pod kątem podziału na twierdzenia pozytywne 

i negatywne. Jednak żaden z badaczy nie skupiał na analizie wpływu nasta-

wienia optymistycznego/pesymistycznego na zachowania człowieka (w tym 

na naukę). Żaden też nie zaprezentował w swoich pracach opracowania de-

mograficznego, podobnego do niniejszego opracowania
 
[14,20]. 

Im wyższy poziom optymizmu, tym lepsza średnia ocen (p=0,000). Po-

sęp studentów w nauce również był pozytywnie skorelowany z wysokością 

optymizmu dyspozycyjnego (r=0,5272; p=0,001). Im wyższy poziom optymi-

zmu, tym większy postęp w nauce. 

Dziąbek i współ. oraz Łatka i współ. także stwierdzili, że poziom dyspo-

zycyjnego optymizmu związany jest z wykształceniem. Im wyższe wartości 

optymizmu i większa chęć do podnoszenia własnych kwalifikacji, tym wyższy 

poziom wykształcenia [4,14]. 

Istnieje umiarkowanie silna zależność między wysokością punktacji, 

uzyskanej za twierdzenia negatywne, a postępem w nauce (r=0,5482; 

p=0,001). Postęp w nauce jest również zależny od punktacji, uzyskiwanej 

za twierdzenia pozytywne w teście LOT-R (r=0,36; p=0,04). 

W literaturze przedmiotu nie znaleziono badań o podobnej treści, 

do których można by odnieść niniejsze badania. 



Agnieszka Sławska  ASO.A.1-2(13-14)/2019.95-106 

 104 

OGRANICZENIA 

Badanie miało charakter pilotażowy, więc liczba włączonych studen-

tów była niewielka. Włączeń dokonano na terenie tylko jednego ośrodka, 

wśród jednego rocznika studentów. Część kwestionariusza ankiety została 

przygotowana samodzielnie i swym zasięgiem nie objęła obszerniejszych 

danych na temat zmiennych, które mogłyby potencjalnie wpływać na poziom 

dyspozycyjnego optymizmu lub pomóc w identyfikacji niezależnych predyk-

torów wysokich wyników w nauce (jak np. bezpieczeństwo środowiska ro-

dzinnego, wyniki testów maturalnych). 

WNIOSKI 

Wśród studentów pielęgniarstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, więk-

szość osób (41,2%) prezentuje wysoki poziom dyspozycyjnego optymizmu. 

Wysoki poziom dyspozycyjnego optymizmu wiąże się z lepszymi oce-

nami oraz wpływa na poprawę wyników, osiąganych w nauce. 

Wiek studentów pielęgniarstwa, ich miejsce zamieszkania, status związku, 

wcześniejsza praca/kontakt z zawodem z branży medycznej, nie wpływają 

na poziom dyspozycyjnego optymizmu. 
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ANIMACYJNE WARTOŚCI DZIAŁAŃ  TEATRU  PLASTYCZNEGO NIESŁY-

SZĄCYCH „SEN” Z KIELC 

ANIMATIONAL VALUES OF THE ACTIVITIES OF ART THEATER OF THE DEAF  

“SEN”  FROM KIELCE 

Streszczenie:  Animacja społeczno-
kulturalna to jeden z nurtów oddziały-
wań pedagogicznych.  Jej  cel to zmiana 
postaw jednostek i stosunków inter-
personalnych przez bezpośrednie od-
działywanie. Takie oddziaływanie ma 
miejsce w pracy teatru, w tym teatru 
amatorskiego. Konkretny przykład 
takiego oddziaływania zawiera poniższy 
tekst. Opisuje działalność animatora 
teatru SEN z WDK Kielce - Tomasza 
Irskiego. Teatr tworzą osoby niesłyszą-
ce, stąd refleksje o terapeutycznym 
oddziaływaniu na uczestników. 
Słowa kluczowe: teatr, animacja społecz-
no-kulturalna, niesłyszący, twórczość, 
reżyser  

Abstract. Socio-cultural animation is one 
of the trends of pedagogical influence. 
Its aim is to change the attitudes  
of individuals and interpersonal 
relationships through direct 
interaction. Such influence takes place 
in the work of the theater, including 
the amateur theater. A concrete 
example of such an impact is provided 
in the text below. It describes the 
activities of the SEN theater animator 
from WDK Kielce - Tomasz Irski. The 
theater is made up of deaf people, 
hence reflections on the therapeutic 
impact on participants. 
Key words: theater, socio- cultural anima-
tion, deaf people, arts, creation, direc-
tor 
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ANIMACYJNE ODDZIAŁYWANIE  TEATRU AMATORSKIEGO 

Animacja oznacza pobudzanie, ożywianie działalności różnych środowisk.  

W wielu jej definicjach powtarza się upodmiotowienie uczestników i relacyj-

ność. Animacja mieści w sobie: 

 działania nastawione na kształtowanie wspólnoty, w tym przeciw-

działanie izolacji i wykluczeniu 

 działania w centrum stawiające uczestnictwo i autoekspresję, mają-

ce na celu doprowadzenie do współpracy jednostek 

 działania oparte na aktywnej interwencji, nastawione na wyzwolenie 

i emancypację a także uzyskanie kontroli nad własnym losem  

 działania, które przede wszystkim stawiają na partycypację przez 

odwołanie do idei demokratycznych w kulturze, w tym podwyższanie 

świadomości obywatelskiej (Grad, Kaczmarek 1999,118-119).  

 Animacja w amatorskim zespole teatralnym to możliwość sięgania do wnę-

trza , swoboda wyboru jednostki i grupy, zmierzająca do odkrywania zdolno-

ści i uzdolnień teatralnych, tworzenia związków w grupie teatralnej i jej rela-

cji z publicznością oraz pobudzania i rozwijania twórczości i ekspresji (Żar-

decki 1994, 128). 

Animator ruchu teatralnego pomaga grupie i jej uczestnikom wyzwalać 

twórcze siły, ożywiać więzi wewnątrzgrupowe i wyrażać własne przeżycia. Do 

zadań  stojących przed animatorem teatru niezawodowego należą: 

 stwarzanie warunków, w których mogłyby  ujawnić się zdolności  

i inwencje twórcze animowanych. Są to: a) pełna akceptacja każdego 

uczestnika takim jakim jest oraz wiara w jego możliwości twórcze b) 

swoboda zachowań twórczych, swoboda wyboru środków ekspresji  

c) atmosfera bezpieczeństwa zapewniająca aprobatę i pochwałę, 

uwolnienie lęków przed aprobatą i pochwałą; 

 tworzenie nowych wartości i relacji między uczestnikami, a także 

sprawności współdziałania całego zespołu i każdego uczestnika w re-

alizacji wspólnie zaplanowanych zadań; 

 podnoszenie poziomu artystycznego tworzonych spektakli oraz opa-

nowanie i doskonalenie warsztatu twórczego, co wynika z procesu 

tworzenia (Żardecki 1994,130). 
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ANIMATOR – REŻYSER – NAUCZYCIEL 

Animator teatru  amatorskiego to najczęściej jego kierownik i osoba kie-

rująca pracą nad spektaklem, mająca jego ogólna wizję. Spełnia ona funkcję 

reżysera. Pomysł by przedstawić na scenie dramat, adaptację powieści czy 

własny scenariusz, przeradza się w sceniczna wizję. Może ona mieć charakter 

elementarnego zamysłu, który ma się rozwijać w toku skomplikowanego 

procesu lub może mieć charakter przygotowanej całości. W tym drugim 

przypadku reżyser nanosi na tekst zapiski jak go przedstawiać, jak powinna 

wyglądać scenografia ,kiedy i jakiej użyć muzyki itp. Proces twórczy przypo-

rządkowany jest mającemu powstać dziełu. Twórczość dokonująca się w 

obszarze sztuki dokonuje się indywidualnie lub wymaga współpracy zespo-

łowej. Ten drugi przypadek dotyczy twórczości teatralnej. E. Nęcka jest auto-

rem koncepcji interakcji twórczej. Twórcza interakcja to proces ciągłego 

i wzajemnego oddziaływania dwóch elementów: celu aktywności twórczej 

oraz nieustannie pojawiających się struktur próbnych, stanowiących próbę 

osiągnięcia celu. Interakcja nie byłaby możliwa bez specyficznych strategii 

twórczych ani bez operacji wykonawczych, odpowiedzialnych za redukcję 

rozbieżności między miedzy celem a strukturami próbnymi.(Nęcka, 2001,46) 

Powstawanie spektaklu teatralnego jest przykładem takiej interakcji. Reżyser 

ma określona wizję sceniczną. To jest jego cel. W trakcie prób (czytanych, 

sytuacyjnych, technicznych ,generalnych) zbliża się do wyobrażonego celu. 

Ale jego realizacja zależy od umiejętności aktorów, scenografa, autora muzy-

ki czy możliwości technicznych teatru.  

Proces twórczy w trakcie pierwszych prób, to ciągłe stawianie pytań, szki-

cowanie postaci i budowanie sytuacji.  Następnie w trakcie prób analitycz-

nych odkrywa się główne idee przedstawienia, charakteryzuje postacie, ich 

powiązania i relacje.( Świeca, 2012, 73) W trakcie prób sytuacyjnych budo-

wane są sceny, ustala się gesty i ruchy, wiąże się je z rekwizytami. Na  pró-

bach scenicznych dokonuje się konfrontacja wyobraźni reżysera z rzeczywi-

stością. Świat przedstawiony na scenie jest efektem twórczej współpracy 

reżysera i aktorów. Reżyser zdolny do wyczuwania ludzi subtelną intuicją 

potrafi zestroić osobowości aktorów w harmonijnie brzmiący zespół. Wyma-

ga to  aktywnego  odbioru działań w trakcie prób: wpatrywania, wsłuchiwa-
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nia się, wręcz wczuwania się w to, co właśnie powstaje. Reżyser, animator 

teatru nieprofesjonalnego efektywnie pełni swoją role kiedy: 

a) trafnie dostrzega możliwości pobudzania i ożywiania w jednostce  

i zespole zdolności i aspiracji teatralnych oraz podejmuje odpowied-

nie działania, 

b) sprawnie realizuje cele i zadania animacyjne, 

c) w swoich działaniach animacyjnych uzyskuje w wysokim stopniu po-

żądane wyniki (Żardecki, 1994,132). 

Prowadzący teatr amatorski oscyluje między reżyserem a nauczycielem- 

przekazującym informacje uczestnikom zajęć, uczących ich czegoś i utrwala-

jącym zdobyte umiejętności. Dialog w teatrze tworzonym przez osoby niesły-

szące odbywa się za pomocą języka migowego. We wspólnocie osób niesły-

szących jej członkowie są równi ponieważ posługują się tą samą formom 

komunikacji. Wspólnota niesłyszących nie znajduje swojego odpowiednika  

w żadnej z innych grup niepełnosprawnych. Zadaniem wspólnoty aktorów  

i reżysera jest kreacja przedstawienia. Niezbędne są tu współdziałanie i wza-

jemna empatia. Spektakl z opowieścią o relacjach miedzy postaciami, daje 

możliwość refleksji nad problemami egzystencjalnymi niesłyszących aktorów. 

Przekazując ze sceny własne doświadczenia niesłyszący doświadczają poczu-

cia siły związanego z możliwością nauczenia czegoś innych i poczucia własnej 

kreatywności. Po możliwości języka migowego sięga teatr profesjonalny  

i amatorski. W 2016 w Warszawie w Teatrze Nowym powstał spektakl „Jeden 

gest” W. Ziemilskiego a w Poznaniu spektakl „Nie mów nikomu” A. Ziajskie-

go. A w 2018 w Teatrze Studio w Warszawie powstała „Opera dla głuchych” 

w reżyserii W. Zrałka-Kossakowskiego.  We wspomnianych spektaklach oso-

by niesłyszące-amatorzy grali ze słyszącymi profesjonalistami.   

TEATR PLASTYCZNY SEN Z WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH 

Przykładem  animacji w zakresie teatru jest działalność Tomasza Irskiego 

(absolwenta Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych) pracujące-

go  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, który podjął inicjatywę akty-

wizacji kulturalnej osób głuchych i niedosłyszących. Aby móc się z nimi ko-

munikować, opanował język migowy. Podstawowym celem tego przedsię-

wzięcia jest umożliwienie  poznania przez niesłyszących świata ludzi słyszą-
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cych. Staje się to możliwe dzięki wykorzystaniu sztuki, w której nośnikiem 

znaczeń i emocji nie jest słowo, lecz  obraz. Kieleccy głusi oglądali wystawy  

i podejmowali próby plastyczne. W ich trakcie można było zaobserwować 

ogromne zaangażowanie i przeżywanie oglądających. Dzieła sztuki wyraźnie 

zaciekawiają uczestników spotkań, są oni bardzo skupieni, próbują je poznać 

i wniknąć w ich istotę. W ich postawie widać zachwyt i fascynację sztuką  

o charakterze przedstawiającym. 

Kilkanaście  osób  ze środowiska kieleckich niesłyszących od pięciu  lat 

tworzy teatr plastyczny „SEN”. W pierwszym  widowisku „Żywioły” (2014) 

występowali: Ewa Karpińska, Małgorzata Traube, Paulina i Adrian Olejnik, 

Daniel Gołdy, Grzegorz Szafranek i Michał Krajewski. W roku 2015 powstał 

spektakl „Beethoven”, a do zespołu dołączyli: Sandra Tofil, Otylia Żuber, Ka-

mil Zawadzki, Karolina Jaros, Dorota i Adam Mrowińscy. Rok 2016 przyniósł 

przedstawienie „Sztuka ciszy” z udziałem Sylwii Biernackiej, Felicji Jujeczki, 

Ireny Moskal, Michała Michty, Artura Tenglera. Kolejny spektakl to „da Vinci” 

w roku 201 –- do grupy dołączyła wtedy Krystyna Skoczek. Rok 2018 to wi-

dowisko  „Sny i marzenia”. Do teatru dołączyli: Barbara Siuda, Jessica Tofil, 

Marek Jarosz. Spektakl pt. „5”, którego premiera miała miejsce w 2019 r., 

wiązał się z jubileuszem 5-lecia teatru. Teatr SEN brał udział w Festiwalach 

Teatrów dla Niesłyszących w Tczewie i Lublinie.  Doszło też do wyjazdów  

i prezentacji zagranicznych we Włoszech i Rosji. Natomiast w 2020 r. twórca 

teatru rozpoczął pracę nad dwuletnim projektem pn. „Cisza łączy ludzi”  

programu Erasmus + Edukacja Dorosłych. Program będzie miał na celu two-

rzenie warsztatów teatralno-migowych prowadzonych przez zawodowych 

głuchych aktorów z Rosji dla amatorskich  grup głuchych  z Finlandii, Szwecji, 

Rumunii, Francji i początkujących z Chorwacji. Obok działań artystycznych 

grupa prowadzi również działalność kulturotwórczą w języku migowym dla 

środowiska osób głuchych w Polsce i zagranicą, za co teatr otrzymał specjal-

ne podziękowania od Ente Nazionale  Sordi Trento w 2019 r.  

W przedstawieniach teatru SEN dominuje  forma plastyczna wtopiona  

w zdarzenie sceniczne (inspirowane muzyką), które przy użyciu światła, sce-

nografii, rekwizytów, gry aktorów za pomocą gestu, przybiera ostatecznie  

obraz plastyczny czytelny dla widzów tak słyszących, jak również niedosły-

szących lub całkiem głuchych. Realizacja tych działań zapewnia osobom  
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z wadami słuchu dostęp do dziedziny kultury, z której obecnie są niemal 

całkowicie wykluczone. Udział osób z wadami słuchu w odbiorze i tworzeniu 

przedstawień teatralnych wywiera korzystny wpływ na ich rewalidację. Przez 

udział w poznaniu nowego miejsca, jakim jest teatr  i doświadczanie nowych, 

niedostępnych dotychczas przeżyć i wrażeń, korzystnie realizuje się proces 

integracji grupy. Ten rodzaj rewalidacji pozwoli osobom głuchym zająć pozy-

cję społeczną, która będzie w jak najmniejszym stopniu odbiegała od tej, jaką 

zajmowałaby, gdyby nie były niepełnosprawne. 

Dzięki adaptacji przedstawień dla osób niepełnosprawnych, poprzez do-

tarcie do nowej grupy widzów, teatr rozszerza zasięg oddziaływania, co 

wpływa korzystnie na środowisko niesłyszących. Wyrównanie szans w dostę-

pie do sztuki zwiększa poziom aktywizacji społecznej. W praktyce oznacza to 

przełamanie bariery lęku przed światem słyszących, uniknięcie odizolowania 

od życia kulturalnego, pokonanie zamykania się w sobie i bierność. Umożli-

wia integrację ze światem ludzi słyszących. Integracja wyraża się w takim 

wzajemnym stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym respektowane 

są te same prawa, w których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki 

maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala osobie nie-

pełnosprawnej być sobą wśród innych. W takim znaczeniu może mieć zasto-

sowanie dla wszystkich sfer życia jednostki niepełnosprawnej – życia rodzin-

nego, kształcenia ogólnego i zawodowego, pracy, czasu wolnego, aktywności 

społecznej (Hulek 1992, 13). Osoby niepełnosprawne charakteryzuje często 

wstyd, niezręczność czy nieśmiałość, wynikające z fizycznej wady. Atrakcyj-

ność i sprawność fizyczna jest istotnym elementem, determinującym po-

strzeganie samego siebie. Osoby ze skazą są przewrażliwione na punkcie 

swych wad, co utrudnia pozytywna samoocenę. To z kolei ogranicza możli-

wości związane z własnym rozwojem. Dlatego niezwykle korzystne są sytu-

acje, w których osoby niesłyszące mogą pokonać psychiczne bariery i poka-

zać swoja wartość.    

Udział w przedstawieniach teatralnych jest formą arteterapii, która 

wspomaga proces psychoterapeutyczny, umożliwia przełamanie barier, za-

pewnia niezależność osobistą, indywidualny rozwój, poszerza horyzonty my-

ślowe, a także pokazuje nowe zastosowania języka fonicznego (niedostępne 

na co dzień dla osób głuchych ze względu na posiadaną wadę), podnosi po-

ziom wrażliwości, empatii i zrozumienia innych. Świat teatru, zdarzenia sce-
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niczne i wizje plastyczne pozwalają na kontrolę własnych zachowań, które są 

niezbędne do kierowania rozwojem zewnętrznym, czyli biernym i czynnym 

poznawaniem rzeczywistości. Poprzez prace nad spektaklem istnieje szcze-

gólna możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi. Niesłyszący aktor 

zastanawia się nad uczuciami, postawami, relacjami w sztuce, by móc je 

odtworzyć. To daje możliwość poczucia samemu przeżyć granej postaci.  

A jednocześnie praca nad rolą zwiększa możliwości wyrażania siebie, własnej 

ekspresji. Rozwijają się funkcje poznawcze: pamięć, koncentracja, uwaga. 

Młodzież niepełnosprawna ma specjalne potrzeby edukacyjne, które 

trzeba odpowiednio wcześniej rozpoznać i adekwatnie zaspokoić. Uczestnic-

two w sztuce jest jednym z warunków dobrego przygotowania człowieka do 

dorosłego życia i wyćwiczenia umiejętności nawiązywania prawidłowych 

kontaktów interpersonalnych. Głusi muszą poznać świat ludzi słyszących, bo 

w nim żyją, a im wcześniej zaczną pełną integrację, tym łatwiej i efektywniej 

będą żyli w  naszym społeczeństwie. W tym procesie ważne jest, żeby teatr 

stał się kompensacyjny wobec osób dotkniętych kalectwem głuchoty, dzięki 

temu będą one bardziej pewne siebie i lepiej zintegrowane. 

WNIOSKI 

Działania  teatru SEN przyczyniają się do  zauważenia problemu osób 

niesłyszących. Członkowie tego zespołu mogą widzieć siebie jako cząstkę 

wspólnoty, która znalazła dla sztuki teatru właściwe miejsce i rangę. Dzięki 

zaangażowaniu w spektakle rozszerzyli zakres wiedzy o sobie samych. Ich 

mowa ciała i gestu to dwa rodzaje zachowań kinetycznych: świadomych  

i sterowanych. Ta mowa zrodzona z ciała buduje przedstawienie – wyraz 

prawdy sensu ludzkich przeżyć  w języku sztuki teatru. Te wzniosłe doświad-

czenia prób i spektakli pomagają uporać się z traumą niepełnosprawności. 

Kontakt w teatralnej wspólnocie opiera się na aktywnych emocjach i działa-

niu. Teatr jest doświadczeniem wizualnym. Wykorzystuje przestrzeń, kolor, 

światła, ruch, gest. Słowo nie jest tu potrzebne.  

Dzięki animacyjnym działaniom twórcy i lidera  teatru plastycznego 

„SEN” Tomasza Irskiego niesłyszący aktorzy, którzy brali udział w przedsta-
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wieniach  zyskali społeczna aprobatę i samoakceptację. Opisane działania są 

dowodem wartości animacji społeczno-kulturalnej. 
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PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO  

THE PROCEDURE OF THE OBLIGATION TO TREAT ADDICTION 

Streszczenie: Konsumpcja napojów alkoho-
lowych w przeliczeniu na mieszkańca sys-
tematycznie wzrasta, rośnie również liczba 
osób uzależnionych od alkoholu. Problema-
tyka sądowego zobowiązania do leczenia 
uzależnienia od alkoholu dotyka coraz to 
liczniejszej grupy Polaków. Celem pracy jest 
przybliżenie procedury inicjującej działania 
gmin z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, tj. czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowa-
niu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu odwyko-
wemu. Metodologia: Do przeglądu wyko-
rzystano publikacje aktów prawnych, pi-
śmiennictwo oceniające konsumpcję alko-
holu, a także uwzględniono najnowsze 
statystyki i literaturę w przedmiocie działań 
związanych z profilaktyką. W pracy opisano 
poszczególne etapy procedury zobowiąza-
nia do leczenia odwykowego. Zasygnalizo-
wano wątpliwości co do zasadność i efek-
tywności procedury. Wnioski: Działania 
realizowane przez Gminne Komisje Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych są źró-
dłem pomocy dla ludzi z otoczenia osoby 
uzależnionej. Zauważa się potrzebę modyfi-
kacji procedury w celu zwiększenia jej 
efektywności. 
Słowa kluczowe: alkohol, uzależnienie, lecze-
nie, sąd, terapia 

Abstract: Consumption of alcoholic beverag-
es per capita is systematically increasing, 
and the number of people addicted to 
alcohol is also growing. The issue of the 
judicial obligation to treat alcohol depend-
ence affects more and more numerous 
group of Poles.The aim of the work is to 
familiarize the initiating procedure of mu-
nicipalities with prevention and solving 
alcohol-related problems, i.e. activities 
aimed at ruling on the use of a person 
addicted to alcohol to undergo reflux 
treatment Methodology: The review was 
based on the publication of legal acts, the 
literature evaluating alcohol consumption 
and also included the latest statistics and 
literature on the subject of activities related 
to prevention. The work describes the 
individual stages of the procedure for the 
obligation to treat addiction. Doubts about 
the legitimacy and efficiency of the proce-
dure have been indicated.Conclusions: 
Activities carried out by the Commissions 
for Solving Alcohol Problems are a source of 
help for people from the addicted person's 
environment. There is a need to modify the 
procedure in order to increase its efficien-
cy. 
Key words: alcohol, addiction, treatment , 
court, therapy 
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WPROWADZENIE 

Alkohol to najbardziej rozpowszechniona płynna substancja psychoak-

tywna. Legalnie dostępny środek hamujący działanie układu nerwowego, 

ograniczający kontrolne funkcje kory mózgowej jest częstokroć używany 

przez konsumentów jako napój mający obniżać poziom lęku, łagodzić stres, 

ułatwiać kontakty społeczne [Wald 1986]. Etanol jest substancją warunkującą 

stan zdrowia, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego i jest od-

powiedzialny za powstanie szerokiego wachlarza szkód zdrowotnych i spo-

łecznych. Istnieje ścisły związek pomiędzy występowaniem chorób soma-

tycznych i psychicznych z zewnątrzpochodnym wpływem alkoholu 

[http://www.parpa.pl/…]. Patologiczne zmiany chorobowe dostrzegalne są  

w układzie pokarmowym, moczowym, hormonalnym, oddechowym, nerwo-

wym oraz krążenia. Badania wykazują również istnienie związku pomiędzy 

aldehydem octowym, który powstaje w wątrobie w wyniku odwodornienia 

etanolu z zapadalnością na nowotwory. Międzynarodowa Agencja Badań nad 

Rakiem – Światowa Organizacja Zdrowia (IARC) – uważa, że picie alkoholu 

zwiększa ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, 

jelita grubego, wątroby, raka piersi a także trzustki [https://www.gov.uk/…]. 

Napoje zawierające alkohol są również czynnikiem sprawczym wielu proble-

mów w stosunkach międzyludzkich, a także kosztów społecznych i ekono-

micznych sięgających kilkudziesięciu miliardów rocznie, które ponosi budżet 

państwa [http://www.parpa.pl/index.php/…].  

Aby uzmysłowić możliwy rozmiar problemów alkoholowych, które 

wpływają na całą populację, należy przytoczyć analizę sprawozdawczości 

statystycznej dotyczącej poziomu spożycia alkoholu w Polsce. Spożycie okre-

śla się na podstawie danych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych- 

przyjmuje się, że sprzedaż alkoholu odzwierciedla jego konsumpcję, nato-

miast wskaźnikiem poziomu spożycia jest konsumpcja napojów alkoholo-

wych w przeliczeniu na 100% etanol na jednego mieszkań-

ca[https://stat.gov.pl]. Opierając się na publikacjach Głównego Urzędu Staty-

stycznego GUS, możemy zauważyć, co następuje na przełomie kilkudziesięciu 

lat. W roku 1975 konsumpcję określono na poziomie 6,9 l, a w 1980 - 8,4 l,  

w roku 1993 - 6,5 l , w 2009 odnotowano wzrost do 9,06 l, natomiast dane  

z 2017 określają, że średnio mieszkaniec Polski wypija 9,45 liltra 100% alko-
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holu w ciągu roku [https://stat.gov.pl/files/…]. Progresywna tendencja i wzory 

picia alkoholu to wpływ czynników kulturowych, społecznych, jak i ekono-

micznych. W Polsce populację osób, u których występuje uzależnienie od 

alkoholu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

PARPA określa szacunkowo na 800 tys., osoby pijące szkodliwie i ryzykownie 

stanowią 5-7% populacji, co daje liczbę 2-2,5 milio-

na[http://www.parpa.pl/indem.php/…].  

Przekładając powyższe dane na system koegzystencji ogniska domowe-

go, tym bardziej istotnym wydaje się zagadnienie, jakim jest procedura zo-

bowiązania do leczenia odwykowego, która jest osiągalnym wsparciem dla 

osób poszukujących pomocy dla siebie i swoich bliskich.  

RYS HISTORYCZNY 

W Polsce działania rządu, władz lokalnych, organizacji społecznych wo-

bec problemów powiązanych z konsumpcją alkoholu sięgają odległych lat. 

Początkowo toczono „walkę z alkoholikami”. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 

roku o zwalczaniu alkoholizmu została napisana „ celem skuteczniejszego 

zwalczania alkoholizmu wpływającego szkodliwie na zdrowie, pracę i dobro-

byt ludności oraz powodującego wzrost przestępczości” [Dziennik Ustaw 

1956]. W Art.6.1. tej ustawy czytamy, co następuje: „ Do nałogowych alkoho-

lików, którzy wykazują objawy przewlekłego alkoholizmu i swoim postępo-

waniem powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich lub 

zagrażają bezpieczeństwu otoczenia, stosuje się leczenie przymusowe  

w zakładach lecznictwa otwartego i zamkniętego [Dziennik Ustaw 1956]. Pre-

cyzyjniej, lecz wciąż archaicznie o zwalczaniu alkoholizmu czytamy w Ustawie 

z dnia 10 grudnia 1959 roku Art.13.” Do nałogowych alkoholików, którzy 

swoim postępowaniem powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują 

nieletnich, zagrażają bezpieczeństwu otoczenia albo zakłócają systematycz-

nie spokój lub porządek publiczny, stosuje się leczenie przymusowe w zakła-

dach lecznictwa otwartego i zamkniętego” [Dziennik Ustaw 1959]. Dodatkowo 

sprecyzowano długość pobytu w zakładzie lecznictwa zamkniętego na okres 

nie dłuższy niż dwa lata lub do osiągnięcia wymaganego celu leczenia, a tak-

że określono kary za uchylanie się  od orzeczonego względem danej osoby 
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przymusowego leczenia- areszt do 3 miesięcy lub kara grzywny do 4.500 zł 

[Dziennik Ustaw 1959]. 

Istotną zmianę kierunku koncepcji w dziedzinie polityki wobec alkoholu 

można dostrzec 23 lata później w ustawie z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Życie obywa-

teli w trzeźwości uznaje ustawa za niezbędny warunek moralnego i material-

nego dobra Narodu. Przepisy ogólne Rady Państwa kształtują zadania polityki 

społecznej zmierzające do ograniczania oraz zmian wzorów spożycia napo-

jów alkoholowych. Powstaje rozdział 2 Ustawy odnoszący się do postępowa-

nia w stosunku do osób nadużywających alkoholu [Dziennik Ustaw 1982]. Nie 

funkcjonuje już nazwa alkoholik. W Dzienniku Ustaw Nr 35, Art.24. czytamy: 

„Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systema-

tycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego” [Dziennik Ustaw 1982]. Następuje 

istotna zmiana dotyczącą dobrowolności poddania się leczeniu odwykowe-

mu. Dotychczasowe orzeczenia o przymusie leczenia uznaje się jako orze-

czenia dotyczące poddania się obowiązkowi leczenia. Sąd może zarządzić 

przymusowe doprowadzenie przez organ Milicji Obywatelskiej w przypadku 

uchylania się od zarządzonego orzeczenia, a także niestawiennictwa na roz-

prawę. 

Od lat 80. dotąd funkcjonuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi, naturalnie ze zmianami, które wynikają z upły-

wającego czasu i zmian społeczno-kulturowych. 

 W aktualny zapisie Dziennika Ustaw z dnia 25 października 2018 r. poz. 

2137 w Art.24. czytamy: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu 

powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się 

od obowiązku zaspokajania potrzeb rodzinnych albo systematycznie zakłóca-

ją spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego  

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 

rodzaju zakładu leczniczego” [Dziennik Ustaw 2018]. Zgodnie z ww. ustawą na 

badanie w przedmiocie uzależniania od alkoholu kieruje Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która to może być elementem 
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motywacji w zakresie zmiany stylu spożywania napojów alkoholowych po-

przez zainicjowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 

SCHEMAT PROCEDURY ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO 

Realizacji zadań związanych z procedurą podejmują się gminne komisje 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w skrócie GKRPA właściwe według 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Człon-

kowie komisji powoływani są przez prezydenta/burmistrza lub wójta, a ich 

działania i pozyskane informacje w ramach procedury objęte są poufnością. 

Bezpłatną pomoc w zakresie terapii oraz profilaktyki z ramienia GKRPA 

otrzymują członkowie rodzin (również dzieci) zgłoszonej osoby, którzy do-

świadczają konsekwencji choroby alkoholowej.  

Warto podkreślić, że podstawą wszczęcia procedury zobowiązania do 

leczenia odwykowego nie są przesłanki ze sfery somatycznej, zdrowotnej, 

lecz podstawą rozpoczęcia stają się zachowania spełniające kryteria szkód 

społecznych określonych w ustawie Art. 24 [Dziennik Ustaw 2018]: 

 rozkład życia rodzinnego (ustanie więzi uczuciowej i gospodarczej  

w związku z nadużywaniem alkoholu). 

 demoralizacja małoletnich (negatywny wpływ na osoby niepełnolet-

nie, skutkujący odrzuceniem właściwych wzorów zachowania), 

 uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny (uchylanie 

się od wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny), 

 systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego ( krzyk, 

hałas lub inna czynność, która zakłóca spokój, porządek publiczny, 

spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym). 

Pierwszym etapem, który uruchamia działania GKRPA, jest złożenie 

wniosku. Osobą wnioskującą może być członek rodziny lub osoba niespo-

krewniona z osoba uzależnioną, a także instytucje publiczne typu policja, 

ośrodek pomocy społecznej, prokurator oraz placówki oświatowe, w których 

pedagodzy dostrzegają problemy alkoholowe rodziców. Niejednokrotnie 

inicjatorem zawiadamiającym o problemie alkoholowym jest grupa robocza 

lub zespół interdyscyplinarny powołany w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty”, realizowanej w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnie-
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nia przemocy w rodzinie. Osoba lub placówka składająca wniosek nie ponosi 

w związku z tym żadnych kosztów. 

Kolejnym krokiem GKRPA jest tzw. postępowanie dowodowe, które 

opiera się na pozyskaniu informacji w zakresie niezbędnym do realizacji za-

dań związanych z procedurą dotyczące między innymi mandatów, liczby 

pobytów w izbie wytrzeźwień, orzeczeń o ukaraniu w postępowaniu sądo-

wym i administracyjnym [Dąbrowska, Łukowska, Czerkawska, 2012]. Po analizie 

materiału dowodowego i ustaleniu zachodzących społecznych przesłanek do 

osoby zobowiązanej listem poleconym wysyłane jest zaproszenie na rozmo-

wę z 2-, 3-osobowy zespołem komisji. W trakcie takiego spotkania dochodzi 

do zestawienia wiadomości na temat problemów generowanych przez alko-

hol z poglądami osoby zgłoszonej. Nierzadko człowiek, na którego wpłynął 

wniosek, ma odmienne zdanie w przedmiocie procedury, dlatego też kompe-

tencje członków komisji powinny obejmować umiejętności konfrontacji  

i przede wszystkim motywacji. Ingerencja, pobudzenie wewnętrznej moty-

wacji ma nie lada wpływ na zaangażowanie osoby w proces zdrowienia.  

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana zgłasza się na posiedzenie zespołu, do-

strzega u siebie problem alkoholowy i w porozumieniu z członkami komisji 

dobrowolnie podejmie decyzję o poddaniu się leczeniu terapeutycznemu, 

można mówić o wstępnym powodzeniu. W okolicznościach, gdy brakuje 

współpracy ze strony osoby wzywanej, tj. nie stawi się na wyznaczone spo-

tkanie weryfikujące poparcie wniosku, nie wyrazi zgody na podjecie leczenia 

dobrowolnego lub złamie warunki kontraktu terapeutycznego, przyjmuje się 

zasadnym skierowanie na badanie przez biegłych i przekazanie zebranej do-

kumentacji sprawy do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwy-

kowego.  

Badanie przez biegłych nie jest warunkiem koniecznym, by gminna ko-

misja mogła wystąpić do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania się 

leczeniu odwykowemu, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy osoba, 

wobec której uruchomiono procedurę, wykazuje postawę bierną i nie chce 

poddać się takiej kontroli. Należy w takiej sytuacji do wniosku dołączyć for-

malne próby skierowania na badanie (protokół odmowy z posiedzenia komi-

sji, korespondencję  itp.). Warto zaznaczyć, że opina biegłych jest natomiast 

istotna w celu zamknięcia bezprzedmiotowych postępowań, które również 

zdarzają się w tym przedmiocie. Opinia tworzona jest przez lekarza psycho-
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loga i lekarza psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień i lekarza 

psychiatrę. Zarządzenia o sposobie i warunkach przeprowadzania badania 

przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu znajdziemy w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. na podstawie art. 28a 

ustawy z dnia 26 października, 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi [Dziennik Ustaw 2007]. Koszty przeprowadzenia do-

wodu w postaci wyżej wymienionej opinii ponosi GKRPA. Sąd wszczyna po-

stępowanie nieprocesowe, co w praktyce oznacza, że wysłuchiwana jest 

osoba, której postępowanie dotyczy, bez udziału świadków [Dąbrowska, 

Zwierzchowski 2006]. Stan nadużywania alkoholu musi mieć miejsce w dacie 

orzekania i powodować ustawowe przesłanki. W razie wątpliwości, niepełnej 

dokumentacji lub z innych przyczyn przed wydaniem orzeczenia sąd może 

nakazać przeprowadzenie wywiadu środowiskowego weryfikującego relacje 

rodzinne, zachowanie wobec małoletnich, stosunku do pracy. Autorem we-

ryfikującym ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu 

jest kurator sądowy. Kurator sądowy nierzadko sprasowuje nadzór nad oso-

bą, wobec której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwy-

kowemu. Nałożony prze sąd obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu 

utrzymuje się tak długo jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednakże niż 

dwa lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia, a wznowienie 

procedury GKRPA nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego 

ustania.  

Sąd może wybrać formę leczenia osoby uzależnionej spośród placówek reali-

zujących leczenie w warunkach: 

 ambulatoryjnych, np. przychodnie/ poradnie. Intensywność oddzia-

ływań terapeutycznych jest określona na około 10 miesięcy. Terapia 

opiera się na spotkaniach grupowych i indywidualnych 1-3 razy w ty-

godniu;  

 stacjonarnych, tj. całodobowe oddziały odwykowe w obiektach szpi-

talnych, w których to orzeczenie sądu zastępuje zgodę pacjenta i 

traktowane jest jako podstawa do przyjęcia na oddział. Leczenie 

farmakologiczno-terapeutyczne trwa ok. 6-8 tygodni; 

 oddziału dziennego będącego pośrednim modelem pomiędzy lecze-

niem ambulatoryjnym a stacjonarnym. Program terapeutyczny reali-
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zowany jest przez ok. 8 tygodni w godzinach od 8:00 do 15:00. Oso-

ba uzależniona uczestniczy w zajęciach psychoedukacyjnych, psycho-

terapeutycznych, treningach umiejętności psychospołecznych. 

Od postanowienia sądu rejonowego osobie, wobec której orzeczony zo-

stał obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu przysługuje prawo do 

wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji- sądu okręgowego [Dąbrowska, 

Łukowska, Czerkawska  2012]. Z tego samego prawa może korzystać wniosko-

dawca, tj. GKRPA. Zmianę placówki leczenia odwykowego w przeciągu trwa-

nia orzeczenia umożliwia sąd na wniosek: osoby zobowiązanej, kuratora 

sądowego, kierownika podmiotu leczniczego. Ustawodawca, nie precyzując 

modelowego przebiegu procedury zobowiązania do leczenia, pozostawił 

realizatorom przestrzeń do zagospodarowania według własnego uznania. 

Biorąc pod uwagę różnorodność lokalnych warunków, rzeczywistość małych 

czy też dużych aglomeracji w postępowaniu kluczową rolę odgrywa koncep-

cja, klucz działania, który wypracowuje komisja. To jej przedstawiciele znają 

specyfikę własnej społeczności i dlatego też wdrożone schematy, procedury 

mogą różnić się w zależności od rejonizacji. Sekwencja zamieszczona na ryc. 

1 określa jeden z wariantów postępowania GKRPA  oraz sądu w toku prze-

biegu procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 
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Ryc.1 Sekwencja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 

Źródło: opracowanie własne 

 

EFEKTYWNOŚĆ PROCEDSURY WSPOMAGAJĄCEJ ROZWIĄZYWANIE  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Co pewien czas pojawiają się sugestie dotyczące wątpliwości co do sku-

teczności i zasadności stosowania instytucjonalnego zobowiązania osób uza-

leżnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Zastrzeżenia 

w tym wątku można odnotować w wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z 4 lipca 2006 r.,syg. Akt K 43/059, Sentencja została ogłoszona dnia 10 lipca 

2006 r. w Dz. U. Nr 122, poz. 855[Dziennik Ustaw 2006].Trybunał Konstytucyj-

ny dostrzegł istotność problemu alkoholizmu i jego skutków społecz-

nych. „Alkoholizm jest, jak wskazuje się we współczesnej literaturze dotyczą-
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cej tej materii, „chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. 

Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania 

jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych (...) uzależnienie od alko-

holu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psychospołeczną, uszkadzającą 

funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej 

i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi być dostosowany do takie-

go sposobu postrzegania tej choroby” Trybunał Konstytucyjny nadmienił,” że 

ustawa antyalkoholowa, jakkolwiek wielokrotnie nowelizowana, jest aktem, 

który powstał w innych realiach społecznych i politycznych oraz konstytucyj-

nych. Regulacja prawna dotycząca alkoholizmu wymaga kompleksowego 

rozważenia i uwzględnienia wszystkich współczesnych aspektów tej mate-

rii”[https://www.saos.org.pl/...].   

W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła postępowanie 

kontrolne w 41 jednostkach (10 podmiotach terapeutycznych, 31 urzędach 

gmin) oceniające ich działalność z zakresu realizowania gminnego programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych[https://www.nik.gov.pl/kontrole/…]. 

Wskazano, iż tok postępowań prowadzonych przez gminne komisje rozwią-

zywania problemów alkoholowych był przewlekły. Sprawy, które swój finał 

znalazły w sądzie trwały przeciętnie 266 dni. Ponadto NIK w swojej ocenie 

podważa skuteczność procedury ze względu na bardzo długi czas oczekiwa-

nia osób zobowiązanych do poddania się leczeniu na przyjęcie do szpitala. 

Średni czas oczekiwania na hospitalizację w przypadku osób sądownie zobo-

wiązanych wynosił od 107-597 dni. NIK zauważył braki kompetencyjne wśród 

członków GKRPA, które rzutowały na skuteczność rozmów motywujących z 

osobami nadużywającymi alkoholu. Zdecydowana większość spraw (90 

proc.), w których gminne komisje podjęły próbę zmotywowania nadużywają-

cych alkoholu osób do samodzielnego podjęcia terapii, nie zakończyła się 

podjęciem dobrowolnego leczenia. Ustalenia kontroli wskazują, że procedura 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu w nieznacznym stop-

niu przyczynia się do rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce. 

Sugerując się ustaleniami kontroli, NIK rekomenduje Ministrowi Zdrowia 

wdrożenia zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości ograniczających 

stosowanie procedury zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do 

poddania się leczeniu odwykowemu wyłącznie do sprawców czynów karal-

nych oraz osób, których uzależnienie powoduje sytuacje zagrażającej ich 
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życiu lub budzi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób. Jedno-

cześnie wobec wyżej wymienionych osób niezbędne jest stosowanie należy-

tych procedur określonych przepisami prawa karnego, cywilnego bądź ro-

dzinnego [https://www.nik.gov.pl/kontrole/…].  

 

WNIOSKI 

Konsumpcja alkoholu i sekwencje problemów, jakie narastają wraz z pi-

ciem szkodliwym oraz samo uzależnienie od tej substancji w świetle powyż-

szych danych uzmysławiają,  jak istotne jest wdrażanie zadań służących reali-

zacji drugiego celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, tj. zadań 

obejmujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używa-

niem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/…]    

Obecnie dla wielu osób i rodzin, których dotyka bezpośrednio lub po-

średnio problem alkoholowy i pragną zmian w funkcjonowaniu osoby uza-

leżnionej, procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego daje 

szanse na wsparcie instytucjonalne. Gminne komisje rozwiązywania proble-

mów alkoholowych są niejednokrotnie pierwszym szczeblem pomocowym  

w tym zakresie. Jednocześnie model przeciwdziałania powstawaniu trudno-

ściom związanym z używaniem alkoholu oraz niwelowaniu następstw pro-

blemów już istniejących z tego tytułu powinny ulec modyfikacji, tak by człon-

kom komisji ułatwić i tak niełatwe zadanie, jakim jest uruchomienie i prowa-

dzenie procedury. Istnieje konieczność podjęcia prac legislacyjnych mających 

na celu kompleksowe uregulowanie realizacji zobowiązania do leczenia od-

wykowego. 
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OPINIA RODZICÓW NA TEMAT WPŁYWU BAJKI NA DZIECI  

(NA PRZYKŁADZIE PRZEDSZKOLA W KUNOWIE) 

PARENTS 'OPINION ON THE IMPACT OF THE FAIR ON PRESCHOOLERS  

Streszczenie:  Artykuł jest próbą dokonania 
oceny wpływu bajki na proces wychowania 
dziecka. Celem pracy było poznanie opinii 
rodziców na temat roli bajek w wychowaniu 
dzieci w wieku przedszkolnym. Do pozyska-
nia danych wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego, technikę ankietowania, a 
narzędziem badawczym była autorska 
ankieta.   
Badanie zrealizowano w czerwcu 2019 roku 
wśród 24 rodziców, których dzieci uczęsz-
czają do grupy maluchów (3 -, 4-latków) do 
Publicznego Przedszkola w Kunowie.  
Najczęściej dzieci spędzają od godziny do 3 
godzin przed telewizorem (68%). 92% 
badanych rodziców czyta bajki swoim dzie-
ciom, 79% z nich uważa, że jest to dobry 
sposób na rozwój wyobraźni dziecka i  
czerpania wzorców zachowań. 67,5%  
rozmawia z dziećmi o wartościach czyta-
nych i oglądanych bajek. Wg 54,5%  zauwa-
żalne są  widoczne zmiany w zachowaniu 
dziecka po przeczytaniu lub obejrzeniu 
bajki. 88% potwierdziło, że bajki mają pozy-
tywny wpływ na rozwój poznawczy, 96% na 
rozwój moralny dziecka. 
Na podstawie opinii badanych można wnio-
skować, że dzieci oglądają bajki pod kontro-

Abstract. The article is an attempt to assess 
the impact of fairy tales on the process of 
raising a child. 
The purpose of the thesis  was to find out 
the parents' opinions about the role of fairy 
tales in raising children in preschool age. To 
obtain the data, the diagnostic survey 
method and the survey technique were 
used  and the author's survey was the 
research tool.  
The study was conducted in June 2019 
among 24 parents whose children attend a 
group of toddlers (3-4 years old) in the 
Kindergarten in Kunów. 
Most often children spend 1-3 hours watch-
ing TV (68%). According to the survey, 92% 
of parents  read fairy tales to their children, 
79% of them believe that this is a good way 
to develop their child's imagination and to 
learn patterns of behaviour. 67.5% talk to 
children about the values of read and 
watched fairy tales.  54.5% claim that there 
are noticeable changes in the child's behav-
iour after reading or watching a story. 88% 
confirmed that fairy tales have a positive 
impact on cognitive development, 96% on 
children's moral development. 
Based on the opinions of the respondents, 
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lą. Rodzice uważają, że czytanie jest dobrym 
sposobem na rozwój wyobraźni ich dziecka, 
a literatura dziecięca pomaga najmłodszym 
radzić sobie  w sytuacjach trudnych i wzbo-
gaca ich słownictwo.  
Opiekunowie potwierdzają, że bajki mają 
pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, 
intelektualny, emocjonalny, moralny i  
społeczny dzieci w wieku przedszkolnym.  
 
Słowa kluczowe: bajki, rozwój dzieci, wycho-
wanie, dziecko, rodzice 
 

it can be concluded that children watch 
fairy tales under control. Parents believe 
that reading is a good way to develop their 
child's imagination and children's literature 
helps children cope with difficult situations 
and enriches their vocabulary. 
Care takers  confirm that fairy tales have a 
positive impact on the cognitive, intellec-
tual, emotional, moral and social develop-
ment of preschool children. 
Key words: fairy tales, child development, 
upbringing, child, parents 
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WPROWADZENIE 

Dzisiejszy świat jest dla dzieci coraz bardziej złożony i nieprzyjazny. Po-

śpiech, stres czy brak czasu dorosłych i trwała obecność telewizji powodują, 

że coraz więcej najmłodszych ma problemy emocjonalne. Wspólne czytanie 

czy oglądanie bajek jest formą kontaktu z dzieckiem, spędzania z nim czasu. 

Czytanie odgrywa ważną rolę zarówno w jego rozwoju, jak i w procesie 

kształcenia oraz wychowania. 

Dla większości ludzi znaczenie wyrazu „bajka” wywołuje  ich wspomnienia 

z dzieciństwa, przypominając walkę dobra ze złem oraz aurę magii. Niektórzy 

z nas niejednokrotnie zastanawiali się, po co są bajki i jakie mają znaczenie 

w naszym życiu. Bajka nas uczy, a zarazem bawi, wychowuje i pozwala od-

krywać świat pełen rozmaitości. W procesie wychowania dziecka powinno 

się poświęcić dużo uwagi bajkom, bo to one pomagają dzieciom oraz doro-

słym rozwiązywać problemy [Rutka 2012].  

Bajka to krótkie dzieło literackie zawierające morał, który może być ry-

mowany, humorystyczny i wynikać z treści lub też występować na początku 

lub na końcu utworu. Bohaterami bajek są ludzie oraz zwierzęta i przedmio-

ty, które symbolizują cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy [Sławiński 

(red.) 2000, 55]. 

Ta forma jest pierwszą „literaturą”, z jaką dziecko ma do czynienia. Potrafi 

pobudzić wyobraźnię, a także rozszerza zakres doświadczeń dziecka. Dziecko 

poznaje: co dobre i złe, przydatne i szkodliwe, odważne i tchórzliwe, bogate  

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Mora%C5%82
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i biedne [Kowolik 2004 ]. Dowiaduje się, kogo i za co spotyka nagroda lub 

kara [Bettelheim, 1985 ]. 

Zadaniem bajek jest poszerzanie słownictwa, przenoszenie pozytywnych 

wzorców zachowań, pobudzanie dzieci do rozwijania wyobraźni i przemy-

śleń. Bajki budują osobowość dziecka, dzięki nim młody człowiek może uło-

żyć sobie własne doświadczenia w niezrozumiałym świecie zewnętrznym  

i wewnętrznym. Bajka pełni także funkcje kompensacyjne, które zapełniają 

pustkę i codzienne smutki. Bajki terapeutyczne pozwalają młodemu człowie-

kowi odkryć i zrozumieć siebie, jak i dowartościować się, wyzwolić lęki, po-

skromić trwogę czy strach [Pilch (red.) 2003, 307 - 308]. 

Dzięki bajce dziecko znajduje odpowiedzi i rozwiązania na trapiące go 

problemy. Bajka nie daje gotowych rozwiązań, pomysłów czy rad, ale pozwa-

la odbiorcy na samodzielną ocenę sytuacji, odnaleźć przyczyny i skutki. Opo-

wiadane przez kogoś z rodziny pozwalają przyjemnie spędzić czas.  

W przypadku gdy rodzice nie czytają bajek i nie spędzają wolnego czasu  

z rodziną, dzieci szybko się nudzą, nie potrafią słuchać, a przed telewizorem 

spędzają długie godziny [Kamasz – Figa 2004]. 

Dzieci lubią ruch, światło, kolor oraz dźwięk - i to wszystko zapewnia im 

właśnie obraz filmowy. Jeśli chodzi o małe dzieci, obraz ten powinien być na 

pewno wolniejszy i emitować mniej bodźców wzrokowych i dźwiękowych.  

Poważną rolę w odkrywaniu przez przedszkolaka świata nabiera również 

telewizja [Sulima, 2016]. 

Bajka telewizyjna może wpływać na młodych widzów zarówno pozytyw-

nie, jak i negatywnie. Rolą rodzica staje się ocena bajek pod względem za-

wartych w nich treści. Psycholodzy i pedagodzy doradzają umiarkowanie  

w oglądaniu, ale przy aktywnym komentarzu rodzica, telewizja staje się ko-

lejnym narzędziem, dzięki któremu dziecko poznaje świat [Napora, 2004]. 

Bajki są nieodłącznym elementem dzieciństwa każdego człowieka, przy 

czym wywierają wpływ na rozwój osobowości i decydują o tym, czy nasze 

dzieciństwo było szczęśliwe, czy też nie. 

 Przeprowadzone badania i analiza wyników potwierdziły pozytywny 

wpływ czytanych  i oglądanych przez rodziców bajek na rozwój dzieci. Badani 

rodzice potwierdzają, że bajki pozwalają lepiej zrozumieć świat rzeczywisty  
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i porządkować zdobyte w nim doświadczenia, pobudzają fantazję, rozwijają 

możliwości poznawcze dziecka, myślenie intuicyjne i zdolność ujmowania 

ludzkich problemów. Dziecko uczy się samo rozwiązywać problemy, szuka 

pewnych dróg rozwiązania i uczy się wyciągać z tego wnioski. Młody człowiek 

poprzez bajki poznaje samego siebie, a na kogo wyrośnie i jakie będzie  

w przyszłości, w dużej mierze zależy od jego rodziców i nauczycieli.  

Rozwój dziecka może być zależny od obecności bajki w jego życiu. Po-

przez umiejętny dobór bajek rozwój dzieci może przebiegać we właściwym 

kierunku. Warto zapamiętać, że dziecko dzięki emocjom staje się wrażliwe na 

rozwój sytuacji. U dzieci umysł rozwija się pod wpływem oddziaływania róż-

nych zabaw. Potrzebują do rozwoju także wiedzy o żywej istocie, jej losach, 

przeżyciach, która zdobywana jest w zabawach iluzjonistycznych 

i fantastycznych. Zaliczyć tu możemy czytane przez rodziców bajki. Bajka 

niezależnie od swojej pozytywnej roli nigdy nie zastąpi kontaktu dziecka 

z rówieśnikami czy rodziną.  

CEL PRACY 

Celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat roli bajek w wycho-

waniu dzieci w wieku przedszkolnym.  

Do pozyskania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, 

technikę ankietowania, a narzędziem badawczym była autorska ankieta.   

WYNIKI 

Badaniem zrealizowanym w czerwcu 2019 roku objęto 24 rodziców, któ-

rych dzieci uczęszczają do grupy maluchów (3-, 4-latki) do Przedszkola w 

Kunowie. Wśród badanych dominowały kobiety (71%) w wieku 26-35 ( 54,5 

%) z wykształceniem wyższym  i  pracujące zawodowo (38%).  

W badaniu udział wzięło tylko 29% mężczyzn w wieku 26-45 (25%) z wy-

kształceniem wyższym (12,5%)  i  bezrobotnych wychowujących dzieci 

(12,5%) oraz pracujących zawodowo  (12,5%). 

Pierwszym z analizowanych obszarów był wpływ rodziców na to, co oglą-

dają ich dzieci. 96% ankietowanych potwierdza, że ma wpływ na to, co oglą-

dają ich pociechy. Tylko 4% nie ma kontroli  nad oglądanymi treściami, gdyż 

pracuje dużo poza domem (wyniki na rycinie 1). 
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Rycina 1. Wpływ rodziców na to co oglądają ich dzieci    

Źródło: Opracowanie własne 

Dzieci bardzo chętnie oglądają bajki i słuchają ich. 68% badanych twierdzi, 

że ich pociechy spędzają od godziny do 3 godzin przed telewizorem. 16% 

badanych pozwala swoim dzieciom spędzać przed telewizorem mniej niż 

godzinę, również  16% ankietowanych zezwala na więcej niż 3 godziny 

dziennie. Żadna z badanych osób nie zabrania oglądać telewizji swoim dzie-

ciom (wyniki na rycinie 2). 

 

Rycina 2.  Czas poświęcany przez dzieci na oglądanie telewizji  

Źródło: Opracowanie własne 

100% rodziców oświadczyło w badaniach, że jest świadome tego, jakie 

bajki oglądają ich pociechy (wyniki na rycinie 3). 

 

Rycina 3. Pojęcie rodziców na temat bajek oglądanych przez dzieci wg płci opieku-
nów  
Źródło: Opracowanie własne 

 nie ogląda … 

poniżej 1 … 

1 - 3 godziny 

 powyżej 3 … 

0% 

16% 

68% 

16% 

zdecydowanie tak 

raczej tak 

trudno powiedzieć 

raczej nie 

nie 

67% 

33% 

0% 

0% 

0% 
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Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że 67,5% rodziców roz-

mawia ze swoimi dziećmi o wartościach czytanych i oglądanych przez nie 

bajek. 24,5% rodziców nie robi tego wcale. Może to być spowodowane tym, 

że rodzice sami nie potrafią w prosty sposób wyjaśnić znaczenia niektórych 

słów pojawiających się w bajce. Całość wyników obrazuje poniższa rycina 4. 

 
Rycina 4. Rozmowa rodziców o wartościach zawartych w bajkach wg płci opiekunów  
Źródło: Opracowanie własne 

Bajka odgrywa decydującą rolę w życiu każdego dziecka i tym samym po-

winna odgrywać nie mniej ważną rolę w życiu rodziców. 92% badanych ro-

dziców czyta bajki swoim dzieciom. W tej grupie jest 30% opiekunów, którzy 

czytają swoim dzieciom bajki codziennie, 42% czyta kilka razy w tygodniu, 8% 

- raz na tydzień i 8% nie czyta, a 12% czyta zaledwie kilka razy w miesiącu. 

Jako powód rzadkiego korzystania z bajek rodzice podają brak zainteresowa-

nia czytaniem bajek wśród dzieci. W grupie respodentów znaleźli się też oj-

cowie, którzy w ogóle nie czytają; było ich 8%. 

 
Rycina 5. Regularność czytania bajki dziecku  
Źródło: Opracowanie własne 
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Kolejnym krokiem badań było zdobycie informacji, dlaczego rodzice czyta-

ją swoim dzieciom.  Grupa 79% badanych uważa, że jest to dobry sposób na 

rozwój wyobraźni dziecka. Zdaniem 29% bajki dostarczają wzorców moral-

nych, w opinii 46% badanych  z bajek dzieci dużo dowiadują się o świecie. 

33% uważa, że bajki pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych dla dzieci. 

Dziecko relaksuje się podczas czytania zdaniem 21% osób. Niektórzy rodzice 

czytają swoim dzieciom, gdyż jest to dla nich sposób na spędzenie wolnego 

czasu z dzieckiem - tak odpowiadało 25% badanych rodziców. Na zadane 

pytanie badani zaznaczali więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki w tabeli poka-

zują zatem więcej niż 100 %. Wszystkie wyniki wysunięte zostały w tabeli 1. 

Tab. 1.  Powody, dla których rodzice czytają swoim dzieciom 

Lp. Odpowiedzi 
Kobieta Mężczyzna Razem 

N % N % N % 

1. 

Uważam, że jest 
to dobry sposób 
na rozwój wy-
obraźni dziecka 

15 
 

88% 4 
 

57% 19 79% 

2. 

uważam że litera-
tura dla dzieci 
dostarcza wzor-
ców moralnych 

6 35% 1 14% 7 29% 

3. 
uważam że bajki 
dostarczają wie-
dzy o świecie 

9 
 

53% 2 29% 11 46% 

4. 

uważam, że lite-
ratura dla dzieci 
pomaga radzić  
sobie w sytu-
acjach trudnych 
dla dzieci 

6 
 

35% 2 
 

29% 8 33% 

5. 
moje dziecko 
relaksuje się pod-
czas czytania 

4 24% 1 14% 5 21% 

6. 

jest to dla mnie 
sposób na spę-
dzenie wolnego 
czasu z dzieckiem 

5 29% 1 14% 6 25% 
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7. 
nie czytam swo-
jemu dziecku 

0 0% 2 29% 2 8 % 

8. inne (jakie?) 0 0% 0 0% 0 0% 

Źródło: Opracowanie własne 

Następnie zapytano badanych, czy zauważają zmiany w zachowaniu swo-

jego dziecka po przeczytaniu lub emitowaniu bajek. Zdaniem większości ba-

danych (54,5%)  zauważalne są  widoczne zmiany w zachowaniu dziecka po 

przeczytaniu lub obejrzeniu bajki.  

 

Rycina 6. Zmiany w zachowaniu dziecka po przeczytaniu lub emitowaniu bajek za-
uważane przez rodziców  
Źródło: Opracowanie własne 

79% rodziców potwierdza, że z bajek dzieci czerpią wzorce zachowań. 

21%  miało problem z wyrażeniem swojego stanowiska i wybrało odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 

 

Rycina 7.  Wzorce zachowania czerpane przez dzieci z bajek  
Źródło: Opracowanie własne 

Bajki mają pozytywny wpływ na dzieci zdaniem 62,5%. Nie wypowiedziało 

się jednoznacznie w tej kwestii 37,5% rodziców (wyniki na rycinie 8).   

tak 

nie 

54,5% 

45,5% 

zdecydowanie tak 

raczej tak 

trudno powiedzieć 

raczej nie 

nie 

37% 

42% 

21% 

0% 

0% 
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Rycina 8.  Pozytywny wpływ bajki na dzieci 
Źródło: Opracowanie własne 

Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym to przede wszystkim 

rozwój umiejętności postrzegania, jak i zapamiętywania informacji kierowa-

nych do niego z otoczenia. Tempo rozwoju każdego przedszkolaka zależy od 

wrodzonych predyspozycji, ale także od środowiska czy samodzielnego wy-

siłku,  który wkłada. 88% rodziców potwierdziło, że bajki mają pozytywny 

wpływ na rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym. Żaden z rodzi-

ców nie stwierdził, że bajka  wywołuje negatywny wpływ na rozwój ich dziec-

ka (wyniki na rycinie 9).   

 

Rycina 9. Pozytywny wpływ bajek na rozwój poznawczy dziecka  
Źródło: Opracowanie własne 

W życiu dziecka ważny jest też rozwój społeczny, który wiąże się z wej-

ściem w nowy świat. Dziecko zaczyna integrować się z nową dla niego grupą 

społeczną, w której musi odnaleźć swoje miejsce oraz przyswoić niepowta-

rzalne wzorce myślenia czy działania w różnych sytuacjach. 17% rodziców 

zdecydowanie potwierdziło pozytywny wpływ bajki na rozwój społeczny 

dziecka, 54% raczej dostrzega ten dobry wpływ,  25% nie potrafi tego 

stwierdzić jednoznacznie, a 4% twierdzi, że raczej nie zauważa pozytywnego 

oddziaływania bajek na rozwój społeczny ich dzieci (wyniki na rycinie 10).  
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Rycina 10. Pozytywny wpływ bajek na rozwój społeczny dziecka  
Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym etapem badania było poznanie opinii na temat wpływu bajek  

na rozwój emocjonalny dzieci. Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowa-

nych wynika, że 75% rodziców zauważa pozytywny wpływ bajek na rozwój 

emocjonalny dziecka. Nikt z badanych nie przyznał, że bajki mają negatywny 

wpływ na emocje u dzieci (wyniki na rycinie 11).  

 

Rycina 11. Opinia rodziców na temat pozytywnego wpływu bajki na rozwój emocjo-
nalny dziecka  
Źródło: Opracowanie własne 

Rozwój intelektualny to zjawisko, które polega na doskonaleniu procesów 

postrzegania, uwagi, pamięci czy myślenia. Zapytano więc rodziców o wpływ 

bajek na rozwój intelektualny ich pociech. 4% nie potrafiło jednoznacznie 

potwierdzić tego faktu. 41,5%  raczej zauważa pozytywny wpływ bajek na 

rozwój inteligencji ich dziecka, a 54,5% zdecydowanie to potwierdza (wyniki  

na rycinie 12).  
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Rycina 12. Zdanie rodziców na temat pozytywnego wpływu na rozwój intelektualny 
dziecka  
Źródło: Opracowanie własne 

Oglądanie kreskówek przez najmłodszych należy do jednej z ulubionych 

czynności. Niektóre dzieci mogłyby je oglądać bez ograniczeń.  

W przypadku czytania książek rodzic wspólnie z dzieckiem wybiera bajki, 

ma zatem pełną kontrolę, jakie treści docierają do dziecka. Dodatkową zaletą 

jest możliwość spędzania czasu wraz z dzieckiem i sprzyja to pogłębianiu 

więzi rodzic – dziecko. W opinii większości rodziców (96%) bajki wzbogacają 

rozwój słownictwa u ich dzieci (wyniki na rycinie 13).  

 

Rycina 13. Opinia rodziców na temat wpływu bajki na rozwój u dziecka zasobu słow-
nictwa 
Źródło: Opracowanie własne 

Rozwój  moralny to proces powolnych zmian, które zachodzą we wrażli-

wości moralnej dziecka i w jego stosunku między innymi do dobra i zła, wła-

snych czynów i ich skutków. Ostatnie pytanie zadane ankietowanym odnosi-

ło się do pozytywnego wpływu bajki na rozwój moralny ich dziecka. Zdaniem 

96% badanych (zdecydowanie tak i raczej tak) bajki mają pozytywny wpływ 
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na rozwój moralny dziecka. 4% nie było zdecydowanych w tej kwestii (wyniki 

na rycinie 14).  

 

Rycina 14. Zdanie rodziców na temat wpływu bajki na rozwój moralny dziecka  
Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

1. Matki  i ojcowie nie zabraniają oglądać bajek swoim dzieciom, wiedzą, co 

oglądają ich dzieci i mają wpływ na oglądane przez ich pociechy treści.  

2. Większość rodziców uważa, że czytanie jest dobrym sposobem na rozwój 

wyobraźni ich dziecka, a bajki pomagają najmłodszym radzić sobie w sytu-

acjach trudnych i wzbogacają ich słownictwo.  

3. Opiekunowie w większości zauważają pozytywny wpływ bajek na rozwój 

poznawczy, intelektualny, emocjonalny, moralny i  społeczny dzieci w wieku 

przedszkolnym.  
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DIASPORIC MEDIA AS AN EXPERIENCE OF TRANSNATIONALISM 
ACROSS TIME  

MEDIA DIASPORYCZNE JAKO DOŚWIADCZENIE TRANSNACJONALIZMU 

Streszczenie: Społeczności diasporyczne mają 

powiązania z co najmniej dwoma typami 

miejsc: tymi, w których się osiedlają lub przez 

które przejeżdżają, oraz tymi, z których 

pochodzą. Pomiędzy tymi miejscami istnieje 

przestrzeń zwana transnarodową. Wymiar 

czasowy jest niezbędny, niezależnie od tego, 

czy jest związany z przemieszczaniem się 

migranta między tymi różnymi miejscami. 

Media diasporyczne odgrywają kluczową rolę w 

tych społecznościach ponadnarodowych, nie 

tylko w celu promowania poczucia 

przynależności, ale także w budowaniu 

tożsamości poszczególnych grup. Artykuł ten 

ma na celu opisanie mediów diasporycznych 

poprzez refleksję nad tą rolą w kontekście 

różnych zawiłości towarzyszących ich 

pojawianiu się w świecie, który przekroczył 

wszelkie tradycyjne źródła informacji. Artykuł 

rozpoczyna się od przeglądu niektórych 

głównych prądów teoretycznych w literaturze 

na temat diaspory, transnacjonalizmu i 

mediów. Te podstawy teoretyczne są 

stosowane w studium przypadku diaspory 

słowackiej i jej mediów jako konkretne 

Abstract: Diasporic communities have links with 

at least two types of places: those where they 

settle or transit through, and those from where 

they came from. Between those places exists a 

space, called transnational. The temporal 

dimension is essential, whether or not it is 

linked to the movement of the migrant be-

tween those various places. The diasporic 

media are crucial for these transnational com-

munities, not only to foster the sense of be-

longing, but also for the identity construction of 

given groups. This article aims to describe 

diasporic media through reflexion on this role in 

the context of various complexities accompany-

ing their emergence in the world which has 

surpassed all traditional information sources. 

The article begins with a review of some of the 

main theoretical currents in the literature on 

diaspora, transnationalism and media. These 

theoretical bases are applied in the case study 

of the Slovak diaspora and its media as a con-

crete experience of transnational experience 

over time. 

Key words: Media, diaspora, transnationalism, 
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doświadczenie doświadczeń 

ponadnarodowych w czasie. 
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cjonalizm, sieci, media drukowane, Internet 

networks, print media, Internet 
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INTRODUCTION 

With the increase in the phenomenon of migration, international migra-

tion and transnational communities have become a popular subject for 

study by specialists in various fields. Migrants move to countries of destina-

tion where they know or can seek out compatriots, which leads to a concen-

tration of the population from the same country of origin. That concentra-

tion then fosters the need and willingness to identify with their ethnic identi-

ty through the development of a strong sense of belonging and collective 

group consciousness.   

Most generally, we can say that international migrants have links with at 

least two types of places: those where they settle or transit through, and 

those from where they came from. However, between those places exists a 

space, on both sides of borders, that can be called transnational. In addition 

to the spatial dimension, the temporal dimension is essential, whether or 

not it is linked to the movement of the migrant between those various plac-

es. Those transnational communities, generally called “diaspora”, cannot be 

considered as a single ethnic or ethno-national group. We find that their 

composition varies according to the location of its communities, or several of 

its elements. In other words, each diaspora is marked by its own history. It 

has its own temporality, its own modes of evolution, and it varies according 

to the countries of destination. It is about a particular community and identi-

ty construction, resulting from several stages of dispersion or different types 

of migrations and the combination of several identities, depending on the 

country of origin and countries of destination. 

Diasporic or ethnic media are very important for these transnational 

communities. According to Mustapha Belabdi [2013, 93] they play a double 

role: “to highlight the assets and creations of the community, and to im-

prove the dialogue with the host society. Between two cultures, they also 

provide a strong link with the migrants’ country of origin, and by giving sub-



Mária Rošteková                                                                                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.141-157 

143 

stance to their diasporic identity, allow them to now live their dual sense of 

belonging peacefully.” These media are crucial not only to foster the sense 

of belonging, but also for the identity construction of a given group. Alt-

hough contemporary with the major migratory currents since the second 

half of the nineteenth century, their role has been re-evaluated with the 

technological revolution in information and communication. Their contribu-

tion has become essential in understanding the logic of representation of 

the collective self and identity mobilizations. 

This article aims to describe diasporic media through reflexion on this 

double role of the diaspora – it represents a tie between the homeland and 

a country of settlement on one hand and an aligning instrument between 

the diaspora and its members and a country of settlement on the other. 

However, it is difficult to “seize” diasporic media without analysing the con-

text within which they have emerged and various complexities accompany-

ing their emergence in the world which has surpassed all traditional infor-

mation sources. The article begins with a review of some of the main theo-

retical currents in the literature on diaspora, transnationalism and media. 

These theoretical bases are applied in the last part of this paper, which pre-

sents a case study of the Slovak diaspora media and belonging over time and 

space. 

APPROACHES TO DIASPORA AND TRANSNATIONAL SPACE  

The study of diasporas has attracted the interest of researchers in several 

disciplinary fields for more than a century: from history to literature, through 

sociology, anthropology, economics, law, political science. “In a world char-

acterized by increasing mobility and interconnectedness, diasporas have 

assumed a new importance: most if not all countries today are sources and 

hosts of such diasporas, and their numbers are increasing. Diaspora has be-

come one of the most over-theorized, yet most elusive terms in both aca-

demic and social usages” [Pasura 2014]. After having emancipated itself 

from the religious connotation, then having freed itself from its burden of 

misfortune, born from its original association with the Jewish Diaspora, the 

term diaspora today denotes a large number of migratory realities, some-

times very distant from the initial one. It includes terms such as immigrant, 



DIASPORIC MEDIA AS AN EXPERIENCE OF TRANSNATION-ALISM ACROSS TIME) 

144 
 

expatriate, refugee, guest worker, exile community, overseas community, 

ethnic communities [Tölölyan 1996, 5]. 

The term diaspora, as formulated and popularized by classical diaspora 

theorists [Cohen; Safran; Sheffer], reveals thee major building blocks or core 

features of the term that differentiate it from similar phenomena: history of 

dispersal; connections with homeland (in term of myths, memories, desire to 

eventually return); and a collective identity or boundary-maintenance [Bru-

baker 2005]. The postmodern motion of diaspora, a response both to the 

rigid notion of diaspora posed by classical theorists and to the perceived 

failures of ethnicity and “race” paradigms [Anthias, 1998], makes no refer-

ence to ethnicity, a “homeland” or a place of settlement, but emphasizes 

hybridity ant de-territorialized identities, and plural attachments. Clifford 

[1994] claims that the notion of homeland does not need to be essential to 

the articulation of transnational communities. He insists that a shared and 

continuing history of displacement, suffering, adaptation and resistance are 

other key features.  

Emmanuel Ma Mung brings out the spatiality and temporality of the pro-

cess of constituting a diaspora. “The multipolarity of migration and the 

interpolarity of relations” are evoked as defining morphological criteria of 

the diaspora and are complemented by “the preservation of a national iden-

tity and the development of a powerful transnational community identity” 

[Ma Mung 1992, 187]. The “multipolarity of migration” presupposes the 

existence of several migration poles, and the “interpolarity of relations” 

means the interdependence between various diasporic groups formed in 

different destination countries, not limited to the diasporic community in a 

single territory of arrival. The interaction between migrants is important for 

the constitution of the diaspora as a “transnational community identity”. The 

author studies diasporas in relation to the national or transnational territory, 

noting that they build “a memory/collective history” that allows to connect 

the territories of the diaspora in “a virtual territory, to regroup them by 

thought in a single metaphorical space” [Ma Mung 1998, 46]. 

According to Bruneau [2004] it is clear, that not all cross-border migrants 

can be treated as forming a diaspora because some of them “do not seek to 

build a transnational social network that will last”. They seek above all to 

socially climb in their village of origin. The social group to which they belong 
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is most often limited to this community and its transnational network of 

migrants, while the “diaspored” has the feeling of belonging to a nation in 

exile, dispersed on a world scale, and to be the bearer of an ideal rooted in a 

territory of origin, imaginary or real.” According to this author, members of a 

diaspora have a strong feeling of affection for their country of origin and it is 

the diasporic networks but also interactions between members of the dias-

pora that determine the continuity of contacts with their country of origin. 

This interconnectivity between the diasporic entities formed in different 

host countries and the links with the country of origin is one of the major 

elements that defines the specificity of a diaspora and distinguishes it from 

other categories of migrants [Buga 2011]. 

However, a diasporic network is not a static provision but a structure that 

evolves with the history of its diaspora: its organization is structured to a 

degree that reflects its historical foundation; it can have many or few, com-

plex or basic networks. When a diaspora is born, networks mostly serve as 

informal social groups that help individuals settle in the host society, learn 

about its customs, find support far from their country of origin, etc. Over 

time, these networks grow by multiplying their functionality and some of 

them become formal recruiting networks, for business recruiting for in-

stance. 

THE ROLE OF DIASPORIC MEDIA IN TRANSNATIONAL IDENTITY AND 

SENSE OF BELONGING 

Realizacji zadań związanych z procedurą podejmują się gminne komisje 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w skrócie GKRPA właściwe według 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Człon-

kowie komisji powoływani są przez prezydenta/burmistrza lub wójta, a ich 

działania i pozyskane informacje w ramach procedury objęte są poufnością. 

Bezpłatną pomoc w zakresie terapii oraz profilaktyki z ramienia GKRPA 

otrzymują członkowie rodzin (również dzieci) zgłoszonej osoby, którzy do-

świadczają konsekwencji choroby alkoholowej.  

Warto podkreślić, że podstawą wszczęcia procedury zobowiązania do 

leczenia odwykowego nie są przesłanki ze sfery somatycznej, zdrowotnej, 
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lecz podstawą rozpoczęcia stają się zachowania spełniające kryteria szkód 

społecznych określonych w ustawie Art. 24 [Dziennik Ustaw 2018]: 

 rozkład życia rodzinnego (ustanie więzi uczuciowej i gospodarczej  

w związku z nadużywaniem alkoholu). 

 demoralizacja małoletnich (negatywny wpływ na osoby niepełnolet-

nie, skutkujący odrzuceniem właściwych wzorów zachowania), 

 uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny (uchylanie 

się od wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny), 

 systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego ( krzyk, 

hałas lub inna czynność, która zakłóca spokój, porządek publiczny, 

spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym). 

Pierwszym etapem, który uruchamia działania GKRPA, jest złożenie 

wniosku. Osobą wnioskującą może być członek rodziny lub osoba niespo-

krewniona z osoba uzależnioną, a także instytucje publiczne typu policja, 

ośrodek pomocy społecznej, prokurator oraz placówki oświatowe, w których 

pedagodzy dostrzegają problemy alkoholowe rodziców. Niejednokrotnie 

inicjatorem zawiadamiającym o problemie alkoholowym jest grupa robocza 

lub zespół interdyscyplinarny powołany w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty”, realizowanej w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnie-

nia przemocy w rodzinie. Osoba lub placówka składająca wniosek nie ponosi 

w związku z tym żadnych kosztów. 

Kolejnym krokiem GKRPA jest tzw. postępowanie dowodowe, które 

opiera się na pozyskaniu informacji w zakresie niezbędnym do realizacji za-

dań związanych z procedurą dotyczące między innymi mandatów, liczby 

pobytów w izbie wytrzeźwień, orzeczeń o ukaraniu w postępowaniu sądo-

wym i administracyjnym [Dąbrowska, Łukowska, Czerkawska, 2012]. Po analizie 

materiału dowodowego i ustaleniu zachodzących społecznych przesłanek do 

osoby zobowiązanej listem poleconym wysyłane jest zaproszenie na rozmo-

wę z 2-, 3-osobowy zespołem komisji. W trakcie takiego spotkania dochodzi 

do zestawienia wiadomości na temat problemów generowanych przez alko-

hol z poglądami osoby zgłoszonej. Nierzadko człowiek, na którego wpłynął 

wniosek, ma odmienne zdanie w przedmiocie procedury, dlatego też kompe-

tencje członków komisji powinny obejmować umiejętności konfrontacji  

i przede wszystkim motywacji. Ingerencja, pobudzenie wewnętrznej moty-
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wacji ma nie lada wpływ na zaangażowanie osoby w proces zdrowienia.  

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana zgłasza się na posiedzenie zespołu, do-

strzega u siebie problem alkoholowy i w porozumieniu z członkami komisji 

dobrowolnie podejmie decyzję o poddaniu się leczeniu terapeutycznemu, 

można mówić o wstępnym powodzeniu. W okolicznościach, gdy brakuje 

współpracy ze strony osoby wzywanej, tj. nie stawi się na wyznaczone spo-

tkanie weryfikujące poparcie wniosku, nie wyrazi zgody na podjecie leczenia 

dobrowolnego lub złamie warunki kontraktu terapeutycznego, przyjmuje się 

zasadnym skierowanie na badanie przez biegłych i przekazanie zebranej do-

kumentacji sprawy do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwy-

kowego.  

Badanie przez biegłych nie jest warunkiem koniecznym, by gminna ko-

misja mogła wystąpić do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania się 

leczeniu odwykowemu, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy osoba, 

wobec której uruchomiono procedurę, wykazuje postawę bierną i nie chce 

poddać się takiej kontroli. Należy w takiej sytuacji do wniosku dołączyć for-

malne próby skierowania na badanie (protokół odmowy z posiedzenia komi-

sji, korespondencję  itp.). Warto zaznaczyć, że opina biegłych jest natomiast 

istotna w celu zamknięcia bezprzedmiotowych postępowań, które również 

zdarzają się w tym przedmiocie. Opinia tworzona jest przez lekarza psycho-

loga i lekarza psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień i lekarza 

psychiatrę. Zarządzenia o sposobie i warunkach przeprowadzania badania 

przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu znajdziemy w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. na podstawie art. 28a 

ustawy z dnia 26 października, 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi [Dziennik Ustaw 2007]. Koszty przeprowadzenia do-

wodu w postaci wyżej wymienionej opinii ponosi GKRPA. Sąd wszczyna po-

stępowanie nieprocesowe, co w praktyce oznacza, że wysłuchiwana jest 

osoba, której postępowanie dotyczy, bez udziału świadków [Dąbrowska, 

Zwierzchowski 2006]. Stan nadużywania alkoholu musi mieć miejsce w dacie 

orzekania i powodować ustawowe przesłanki. W razie wątpliwości, niepełnej 

dokumentacji lub z innych przyczyn przed wydaniem orzeczenia sąd może 

nakazać przeprowadzenie wywiadu środowiskowego weryfikującego relacje 

rodzinne, zachowanie wobec małoletnich, stosunku do pracy. Autorem we-

ryfikującym ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu 
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jest kurator sądowy. Kurator sądowy nierzadko sprasowuje nadzór nad oso-

bą, wobec której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwy-

kowemu. Nałożony prze sąd obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu 

utrzymuje się tak długo jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednakże niż 

dwa lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia, a wznowienie 

procedury GKRPA nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego 

ustania.  

Sąd może wybrać formę leczenia osoby uzależnionej spośród placówek reali-

zujących leczenie w warunkach: 

 ambulatoryjnych, np. przychodnie/ poradnie. Intensywność oddzia-

ływań terapeutycznych jest określona na około 10 miesięcy. Terapia 

opiera się na spotkaniach grupowych i indywidualnych 1-3 razy w ty-

godniu;  

 stacjonarnych, tj. całodobowe oddziały odwykowe w obiektach szpi-

talnych, w których to orzeczenie sądu zastępuje zgodę pacjenta i 

traktowane jest jako podstawa do przyjęcia na oddział. Leczenie 

farmakologiczno-terapeutyczne trwa ok. 6-8 tygodni; 

 oddziału dziennego będącego pośrednim modelem pomiędzy lecze-

niem ambulatoryjnym a stacjonarnym. Program terapeutyczny reali-

zowany jest przez ok. 8 tygodni w godzinach od 8:00 do 15:00. Oso-

ba uzależniona uczestniczy w zajęciach psychoedukacyjnych, psycho-

terapeutycznych, treningach umiejętności psychospołecznych. 

Od postanowienia sądu rejonowego osobie, wobec której orzeczony zo-

stał obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu przysługuje prawo do 

wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji- sądu okręgowego [Dąbrowska, 

Łukowska, Czerkawska  2012]. Z tego samego prawa może korzystać wniosko-

dawca, tj. GKRPA. Zmianę placówki leczenia odwykowego w przeciągu trwa-

nia orzeczenia umożliwia sąd na wniosek: osoby zobowiązanej, kuratora 

sądowego, kierownika podmiotu leczniczego. Ustawodawca, nie precyzując 

modelowego przebiegu procedury zobowiązania do leczenia, pozostawił 

realizatorom przestrzeń do zagospodarowania według własnego uznania. 

Biorąc pod uwagę różnorodność lokalnych warunków, rzeczywistość małych 

czy też dużych aglomeracji w postępowaniu kluczową rolę odgrywa koncep-

cja, klucz działania, który wypracowuje komisja. To jej przedstawiciele znają 
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specyfikę własnej społeczności i dlatego też wdrożone schematy, procedury 

mogą różnić się w zależności od rejonizacji. Sekwencja zamieszczona na ryc. 

1 określa jeden z wariantów postępowania GKRPA  oraz sądu w toku prze-

biegu procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 

Diasporic media are created by people coming from different cultural 

communities and living in a receiving country, their content covers (partially 

or completely) news and issues about their country of origin. They are either 

issued in the native language of the original community, or in that of the 

receiving country. The evolution of diasporic or ethnic media accompanies 

migration flows and the formation of expatriate communities around the 

world. Population gathering and its organization are based on social, eco-

nomic and political commitments [Belabdi 2013]: given the nature of the 

diaspora and its transnational identity ambitions, media coverage encour-

ages the emergence of all these ambitions. From that standpoint, diasporic 

media “create very interesting places for socializing and regrouping, aimed 

at reducing in a symbolic and minor way, the dominance of the growing me-

dia expression” [Belabdi 2013, 93].  

Indeed, communication and networking are made possible by media 

technology in its various forms. Whether through print or broadcast media, 

the Internet or social networking, they have been active transmitters as well 

as receivers of information. As technology and their usage evolve, media 

consumers are now likely to access information through different channels 

and build their own television or information programmes. It is legitimate to 

question regarding the value of diasporic media for a community they are 

intended for. At the same time, the answer cannot be either comprehensive, 

nor definite. In a constantly changing world, access to information regarding 

a country of origin is no longer an unreachable goal [Belabdi 2013]. The 

emerging Internet and other platforms, in the language of a given user, unite 

people with their homeland through broadcasting and social media, and 

other online interaction tools. Moreover, it facilitates communication with 

one’s family and relatives. It strengthens the ties without any intermediary 

of an ethnic media, whose occurrence remains scarce and not up-to-date. 

Information and communication technologies have not led to the emer-

gence of diasporas but have profoundly changed them. They have changed 

the sense of belonging, characteristics of diasporas, they have created new 
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community relations. Technologies as such do not change social relations 

[Castells 2001; Turkle 1996]. However, if we look at the social advances re-

lated to the implementation and adoption of technologies, it becomes clear 

that by using them and living with them, there is a possibility of changes in 

sociability, collective imagination and in the communities that emerge within 

the diasporas [Georgiou 2002]. 

Internet as a social space [Poster 1997] is particularly relevant in case of 

diasporas, given its decentralised, interactive and transnational nature. Be-

ing a space for communication both at local and transnational level, public 

and private connections, information exchange, entertainment and interper-

sonal connections, Internet represents various diaspora-specific levels of 

social connectedness. In that sense, the reality and social practices within 

diasporas are partly compatible with abstract nature of selective social inter-

action and symbolic solidarity [Castells 2001] of online relationships [Geor-

giou 2002]. In that sense, the Internet is the supreme medium: a true infor-

mation tool, it has become a real identity maquis, because “it allows e-

diasporas to structure themselves, interconnect, and plan for the future” 

[Hassane 2007, 46]. 

SLOVAK DIASPORA AND ITS MEDIA ACROSS TIME  

According to official statistics, more than two million people of Slovak 

origin are currently living abroad [Koncepcia štátnej politiky Slovenskej 

republiky 2016]. However, it is necessary to differentiate between various 

groups within the Slovak diaspora, not only in terms of timescale (the Slo-

vaks are a typical emigration nation), but in terms of reasons for migration as 

well. Special category are Slovaks living abroad bearing the status of a Slovak 

national minority in the countries of Central and Eastern Europe, where they 

represent an autochthonous population: in the Czech Republic (148,000), in 

Serbia (52,750), in Hungary (29,647), in Romania (17,199), in Croatia (4,753) 

and in Poland (3,500).  

The local Slovaks have a possibility to study Slovak language at all levels of 

education, be it preliminary or secondary education. Concerning cultural and 

educational area, they may rely on various self-regulatory national organiza-

tions. They are represented in self-regulatory bodies at municipal and re-
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gional level and are involved in cultural, educational or even other policies. 

They may benefit from their own periodical and non-periodical press, local 

and regional museums, scientific research institutes, galleries, folk groups 

and festivals, as well as amateur and professional theaters.  

Slovak research publications largely deal with Slovak expatriates, who 

have left for Western European countries or overseas. Even though they are 

not considered a national minority, they play a significant role in the Slovak 

state policy [Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky 2016]: they are 

divided into three groups. The first group is represented by descendants of 

immigrants living in Western European countries and overseas (especially in 

the USA (560, 000), Canada (50, 800), Argentina (24, 000) and Australia (15, 

400). Despite being settled in different places and having lost the harmoniz-

ing aspect of the native language, they still maintain the relationship with 

their homeland and are proud of it. 

The second group (represented by secondary school and university grad-

uates with strong ties to Slovakia) emerged within the backdrop of events of 

1989. They were leaving especially for Western European countries or for 

unconventional overseas destinations.  

The third group emerged in 2004, the year when Slovakia joined the EU. 

Being entitled to exercise their rights within the EU, younger and middle 

generations with strong ties to their homeland followed their path to “old 

EU countries”, in Western, Southern and Northern Europe, be it Great Brit-

ain (90,000), Ireland (24,000), Denmark and Norway. This is the case of Slo-

vaks maintaining their citizenship, rights and related. Arising from Slovak and 

EU citizens’ rights, they have right to be cared of and helped. It is estimated 

that most of them maintain their native language and might come back 

home once eventually. 

In times, when it was rare to keep in touch with homeland, the Slovak ex-

patriates could benefit from their own press, which helped them get used to 

the new environment more quickly and to keep track of what is happening in 

their home country. In mid-19th century the expatriate Slovaks were per-

ceived as cut off from homeland and had a need to gather. Thus, they creat-

ed their own associations and institutions. Many of them issued their own 

magazines and newspapers. At the turn of the 19th and 20th centuries, 

more than two hundred Slovak periodicals were published just in the USA. 
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Various printed periodical and non-periodical publications indisputably 

contributed to the Slovak identity preservation. That is especially true for the 

Southern-European Slovak communities, where, among many other func-

tions, those publications played and are still playing a major role in allowing 

them to exercise their rights to be informed in their mother tongue. That 

right implies the possibility for national minorities to be actively involved in 

and integrated into the political community in its broadest sense, as well as 

to feel as equal citizens with other members of the political community 

while using their own language in media.  

Slovak communities in Hungary, Romania, Serbia and Croatia are the old-

est Slovak communities abroad. They have been there for a fairly long time. 

The vitality of the Slovaks in the “lowlands” is reflected in various forms of 

interregional cooperation, such as the magazine Dolnozemský Slovák. It was 

created at the beginning of the 20th century “as a reflection of the growing 

needs in terms of national culture and economy of the Southeastern Slovaks, 

especially those in the southern part of the Hungarian part of the Empire. 

That echo reflected a pressing need at this stage of their development, a 

development that is also remarkable considering their relations with the 

other Slovaks of Hungary at the time” [Hlásnik 2012]. The re-establishment 

of the Dolnozemský Slovák magazine in 1996 is proof of a conceptual and 

conscious collaboration of these people. 

Slovaks in Serbia represent one of the communities with strong bonds, if 

not the strongest of all. They moved there 270 years ago and have been 

living there ever since. They even managed to maintain their own culture 

and language. Hlas ľudu weekly magazine is considered one of the most 

significant opinion-forming media of the Slovaks there. It is considered an 

archetype of local Slovak journalism. Since the very beginning it has been 

dominated by its “primary goal of providing information in the Slovak lan-

guage, that is to inform members of minority communities about their rights 

in their native language. That right implies the possibility for national minori-

ties to be actively involved in and integrated into the political community in 

its broadest sense, as well as to feel as equal citizens with other members of 

the political community while using their own language in media” [Dorcova 

Valtnerova 2016]. This significant and long-standing periodical entered into 

the modern world, while its “modern character should be reflected in its 



Mária Rošteková                                                                                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.141-157 

153 

gradual transition from its printed version to that of a more analytical maga-

zine. That would give it some advantage over contents accessible on the 

Internet, on television or through news agencies, in order to confirm its first 

steps as an online publication and complete its transformation into a kind of 

daily newspaper” [Dorcova Valtnerova 2016].  

Internet and television strengthened the emergence of the Slovak 

diasporic media across the world in the past three decades. On the other 

hand, those advances are partly responsible for the decreased marketability 

of Slovak diasporic periodicals. There are also other reasons behind it given 

the fact that the Slovak diaspora is smaller than other diasporas in the world; 

moreover, the older generation is disappearing and the new one does not  

have as strong ties with their homeland as their ancestors did (the case of 

the second and third generation).  

All of this creates new challenges. Many regularly-published periodicals 

ceased to exist. As the above analysis shows, printed periodicals have some 

space in foreign Slovaks’ lives. Since 1930 more than twenty Slovak newspa-

pers published in Canada have lapsed, except for Kanadský Slovák weekly 

periodical, which has been published by the Slovak League in Canada every 

Saturday since 1942, exists till the present day despite several challeng-

es: “Just look around you at many ethnic publications which changed from 

weeklies to monthlies, and some which are published only occasionally. 

Kanadský Slovák periodical remains. Although these tough times broke many 

newspapers, ours has survived. […] And what do we respect and honour the  

most? […] It may sound like platitude, but without hesitation, it is about our 

readers. Those, who knew and know that without their support an ethnic 

newspaper would hardly make it in this world. They are, for our newspaper, 

indispensable moral as well as financial supporters” [Behul 2019].  

This can be demonstrated by the new Slovak communities and their initi-

atives in media and associative activities.  It is worth mentioning the Slovak 

center in Ireland, which facilitates communication between Slovaks and their 

homeland on one hand and Ireland on the other. In 2007 the founder of the 

Slovak Centre – London aimed to strengthen cooperation with Irish Slovaks 

as well and thus he established the Slovak Centre – Ireland. New activities of 

the Centre emerged by reason of expatriates’ needs and volunteers’ in-

volvement. 
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Those projects aimed at facilitating communication between Slovaks and 

their host country institutions in fields such as: procedure for the recognition 

of acquired education, provision of information in the Slovak language, etc.: 

“When we started in 2006/2007, information was not as accessible as it was 

ten years later. Some members of the editorial staff started to contribute to 

help their compatriots in 2006. A magazine was then born in 2008. We were 

the first to report some interesting figures drawn from Irish institutions as 

well as the first statistics regarding the number of expatriates in the territo-

ry. We were also the first to focus on providing legal assistance to unin-

formed Slovaks by using the network of contacts created by our editors for 

that purpose” [Kapičáková 2012].    

From 2008 until 2013, the Slovak Centre - Ireland issued Slovak in Ireland 

magazine roughly every two-months. Its monthly volume was on average 

about 3,000 copies. Each issue was dedicated to a specific topic, e.g. 

healthcare, taxes or birth rate in Slovakia and Ireland, while one remained a 

permanent part - local Slovaks living in an Irish area.  Lives of successful peo-

ple, which might be considered motivational, were often a subject of reports 

and interviews: “We feel that our readers and their profiles are evolving, as 

well as what types of content they want to read. People are no longer satis-

fied with just a translated copy of an interview in English with the head of 

the Tax Office. The English and knowledge levels of expatriate Slovaks have 

indeed increased a notch. They want to be exposed to new, interesting top-

ics, information from different sources and different points of view that can 

enrich them. Readers have changed and moved ahead” [Kapičáková 2012].  

In 2014, the magazine was transformed into a low-cost internet version 

with an equal counterpart on the Facebook updated more regularly. This 

decision was made in line with the general trends in media because today, 

media everywhere are suffering economically, and many people point to the 

internet “revolution” responsibility. In particular, the volume of print media 

is decreasing, distribution is facing new challenges and printing costs are still 

too high. Radio and television sector advertising revenues shrink as they are 

being defeated by internet actors. Moreover, as digital data use and con-

sumption evolve, “traditional” media must position themselves with respect 

to those evolutions while simultaneously “inventing” new economic models 
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[Rošteková, Rouet 2016]. However, it is not only “traditional” media that are 

striving to find “alternative” models able to generate enough profit. 

For ethnic media, the situation may be a bit more complicated as they 

are constrained in terms of audience and impact-level. In order to cover and 

justify advertisements that are often difficult to obtain, the media are under 

pressure in terms of volume sold and target audience. According to Mus-

tapha Belabdi [2013] they are part of a dynamic striking for a balance be-

tween the expectations of the public interested in what is happening in their 

migration reality, and the promotional effects of advertisers targeting cul-

tural communities consumers: “The challenge for these media is that they 

operate at multiple levels and cover various topics and interests; they are 

between economy and identity inclusion”. Although the number of diasporic 

media is not very significant within the media sector, they are keeping a 

significant role. 

CONCLUSION 

Globalization has contributed to an ever-increasing number of migrants 

who still maintain links with their country of origin. The acceleration of 

communications and the reduction of distances have also led to the multipli-

cation of the number of diasporas. Migrants build and maintain multiple 

social relations between their home society and those of their settlement 

across borders, and their situation can only be fully defined in the social field 

formed between their host and their home country.  

The evolution of ethnic media accompanies migration flows and the for-

mation of expatriate communities around the world. Population gathering 

and its organization are based on social, economic and political commit-

ments: given the nature of the diaspora and its transnational identity ambi-

tions, media coverage encourages the emergence of all these ambitions. 

Diasporic media are perceived as the media that are produced by and for 

migrants and deal with issues that are of specific interest for the members of 

diasporic communities. Changes in the field of communication media have 

brought new challenges to the expression and communication of cultural, 

social and political belonging. Media can today provide transnational com-

munities with innovative ways of expressing their identities. 
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The dispersions of international migrants in a transnational space are de-

clined differently according to the origin, cause and duration of their disper-

sion. We have also seen this in the case of the Slovak diaspora in the world, 

which is the result of a century and a half-lasting migration flow. Whereas 

Slovak communities abroad keep employing print and broadcasting technol-

ogies, the rapidly growing applications of Internet platforms have substan-

tially enriched their interactions. These communication practices provide 

valuable insights into how diasporas define themselves.  

BIBLIOGRAPHY 

Anthias, F., Evaluating "diaspora": beyond ethnicity'. In Sociology. No. 32(3), 1998, pp.  557–

580. 

Behul, J., History of the Canadian Slovak. (Accessed: 2019-09-10). Retrieved from: 

https://www.kanadskyslovak.ca/index.php/history 

Belabdi, M., Les médias ethniques communautaires au prisme de l’expression diasporique 

en construction au Québec. In Hommes & migrations. No. 1303, 2013, pp. 93-99. 

Brubaker, R., The 'diaspora' diaspora. In Ethnic and Racial Studies. No. 28(1), 2005. 

Bruneau, M., Diasporas et espaces transnationaux. Edition Economica. Collection Villes-

géographie 45. 2004. 

Bruneau, M., Les territoires de l'identité et la mémoire collective en diaspora. In L'Espace 

géographique. Vol. 35, No. 4, 2006, pp. 328-333. 

Buga, N., Les diasporas comme ressources d’intégration dans l’économie mondiale. Econo-

mies et finances. Université de Grenoble. 2011. 

Castells, M., The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford 

University Press, Inc. New York, NY, USA, 2001. ISBN 0199241538  

Clifford, J., Diasporas. In Cultural Anthropology. Vol. 9, No. 3, 1994.,pp. 302-338. 

Cohen, R., Global Diasporas: An Introduction. London: Routledge, 2008.   

Cohen, R., Global Diasporas: An Introduction. UCL Press et Seattle: University of Washing-

ton Press. 1997.  

Dorcova Valtnerova, V., Hlas ľudu ako slovenský mediálny archetyp tradície a modernosti.  

(Accessed: 2016/12/05). Retrieved from:  <http://vdv-media.com/hlas-ludu-ako-

slovensky-medialny-archetyp-tradicie-amodernosti/>  

Georgiou, M., Les diasporas en ligne: une expérience concrète de transnationalisme. 

Hommes and Migrations. 2002, pp. 10-18. ISSN 0223-3290  



Mária Rošteková                                                                                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.141-157 

157 

Hlásnik, P., Spoločné dolnozemské projekty a ich vplyv na vzdelávanie v slovenskom jazyku. 

In Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

(Accessed: 2016/12/06). Retrieved from: https://www.uszz.sk/data/files/ 001a% 

20Zbornik_HQ_BW_finalny_jun_jednotlivo.pdf 

Kapičáková, E., Príležitosti ležia na zemi, stačí ich len zdvihnúť! In Slovenská republika a 

Slováci žijúci v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Retrieved from: 

https://www.uszz.sk/data/files/001%2002%20Zbornik_H.pdf 

Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na 

obdobie rokov 2016-2020. (Accessed: 2016-05-05). Retrieved from: http:// 

www.uszz.sk/data/files/koncepcia%202016.pdf 

Ma Mung, E., La diaspora chinoise : intégration locale et territoire global. In Cultures en 

movement. No. 10, 1998, pp. 43-46. 

Pasura, D., African Diasporas: Fractured Communities and Plural Identities of Zimbabweans 

in Britain. Series: Migration, diasporas and citizenship. Palgrave Macmillan. 2014.  ISBN 

9781137326584. 

Poster, M., Cyberdemocracy: the Internet and the public shere. In: Holmes. D. (ed.) Virtual 

politics: identity and community in cyberspace. Sage, Londres, 1997.  

Rošteková, M., Rouet, G., Médias et globalisation. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity 

Mateja Bela - Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1207-9. 

 Safran, W., Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. In Diaspora: A 

Journal of Transnational Studies. University of Toronto Press. Vol. 1, No. 1, 1991. pp. 83-

99. 

Sheffer, G., Modern Diasporas in International Politics. New York: Croom Helm. 1986. 

Tölölyan, K., Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment. In Dias-

pora: A Journal of Transnational Studies. Vol. 5, No. 1, 1996, pp. 3-36.  

Turkle, S., Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Simon & Schuster Trade 

1995. ISBN 0684803534  

 

https://www.uszz.sk/data/files/


 

 

 
 

 



 

 

 
 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.1-2(13-14)/2019.159-168 

DOI: 10.33674/ acta _1201910 

 

Wioletta Tokarska – Ołownia
*
  

MOTYWOWANIE I CZYNNIKI MOTYWOWANIA W ŚWIĘTOKRZYSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

THE MOTIVATION AND MOTIVATION FACTORS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE ENTERPRISES 

Streszczenie: Artykuł porusza problem moty-
wowania pracowników w województwie świę-
tokrzyskim. Autor prezentuje ocenę motywo-
wania i  czynników motywowania pracowników  
w badanych przedsiębiorstwach. Artykuł zawie-
ra wyniki badań ankietowych i wywiadów, 
których celem było wyodrębnienie najważniej-
szych motywatorów w ocenie pracowników i 
menedżerów małych, średnich i dużych przed-
siębiorstw. 
Słowa kluczowe: motywowanie, motywowanie 
do pracy, motywatory 

Abstract: The paper discusses issues of employ-
ee motivation in the Świętokrzyskie 
voivodeship. The author presents the assess-
ment of the motivation and motivation factors 
of employees in the audited companies. The 
article contains the results of the survey 
and interview which was aiming at isolating 
the most significant motivators in the opin-
ion of the employees and menagers of  
small, medium and large enterprises.  
Key words: motivation,  work motivation, moti-
vation factors 

Received: 02.2020 Accepted: 03.2020 

 

WPROWADZENIE 

Problematyka motywowania zatrudnionych do efektywnej pracy była jed-

nym z głównych tematów rozważań zarówno w początkowych, jak i współcze-

snych teoriach zarządzania. Obecnie, w XXI wieku, wciąż stanowi przedmiot 

licznych badań, tym bardziej, że zwiększanie wydajności zasobu pracy zostało 

wymuszone charakterem aktualnego wzrostu gospodarczego (wzrostu inten-

sywnego).  

                                                           
*
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W artykule podjęto próbę ustalenia znaczenia różnych narzędzi systemu mo-

tywowania w opiniach pracowników i menedżerów małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim. 

Przyjmując za Nowakiem, że problem badawczy to tyle, co pewne pytanie 

lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie [Nowak 1970,  

s. 214], przystępując do badań postawiono szereg pytań: 

1. Jaka jest rola systemu motywowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

oraz jej zróżnicowanie w zależności od wielkości organizacji? 

2. Co w największym stopniu motywuje pracowników do pracy? 

3. Jakie jest zróżnicowanie oddziaływania motywatorów w zależności od 

wieku pracowników? 

4. Jak zmienia się postrzeganie motywatorów przez pracowników w zależno-

ści od stażu pracy? 

5. Jak zmienia się postrzeganie motywatorów przez pracowników w zależno-

ści od wysokości wynagrodzeń?  

Próba udzielenia odpowiedzi na nie stanowi cel niniejszego artykułu. Jego re-

alizację umożliwiły przeprowadzone badania ankietowe, których podstawo-

wym narzędziem był kwestionariusz ankiety, a także odbyte wywiady eks-

perckie z właścicielami i/lub menedżerami przedsiębiorstw województwa 

świętokrzyskiego. Kwestionariusz ankiety został rozdystrybuowany pośród 

pracowników dwudziestu badanych firm – w sumie rozdano 70 kwestiona-

riuszy, z czego kompletnie wypełnionych powróciło 50. W tych samych fir-

mach przeprowadzono wywiady.  

ISTOTA MOTYWOWANIA 

Przybliżając istotę motywowania należy zauważyć, że w literaturze przedmio-

tu nader często pojęcie to stosowane jest zamiennie z terminem motywacja. 

Tymczasem motywowanie to oddziaływanie na człowieka, nakłanianie go (do-

browolnie, bez przymusu, za pośrednictwem odpowiednich motywatorów) do 

określonych, pożądanych w organizacji zachowań. Natomiast motywacja jest 

indywidualnym, wewnętrznym odczuciem człowieka powodujących u niego 

określone zachowania, np. motywacja do lepszej pracy na skutek powiązania jej 

z wyższym wynagrodzeniem. W odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi 
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prawidłowe zatem jest stosowanie określenia motywowanie, a nie motywacja. 

Motywowanie ma jednakże wpływ na motywację i może być określone jako 

proces oddziaływania na motywację pracowników. Motywacja jest zatem pew-

nym stanem, a motywowanie czynnością.  

Motywowanie jest złożonym procesem, przez niektórych ekspertów uważa-

nym za najbardziej skomplikowaną funkcję zarządzania zasobami ludzkimi. Mo-

tywowanie to przecież wpływanie na pracowników za pomocą określonych 

bodźców (motywatorów), które mają spowodować ich zachowania zgodne  

z celami przedsiębiorstwa. Reykowski uważał bowiem, że motywowanie jest 

procesem regulacji, który pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby pro-

wadziły do osiągnięcia określonego wyniku [Reykowski 1979, s.23-24]. Arm-

strong twierdził natomiast, że motywowanie polega na takim wpływaniu na 

innych, by zmierzali w pożądanym przez nas kierunku [Armstrong 2005, s.211]. 

Jak wynika z powyższego, motywowanie jest nie tylko jednym z najtrudniej-

szych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, ale również jednym z najistot-

niejszych czynników bezpośrednio oddziałujących na efektywność pracy, a za-

tem efektywność działania całej organizacji. Dlatego niezwykle ważny jest dobór 

i stosowanie odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa systemu motywowa-

nia [Armstrong, 2018; Griffin, 2017].  

MOTYWATORY JAKO NIEODZOWNE ELEMENTY SYSTEMU MOTYWOWANIA 

Z definicji systemu motywowania wynika, że jego fundamentalnymi elemen-

tami są motywatory, czyli różnego rodzaju czynniki oddziałujące na określone 

zachowania pracowników. Motywatory najogólniej dzielone są na materialne  

i niematerialne, a jak dowodzą liczne badania, wśród polskich pracowników 

najwyżej cenione są te pierwsze [Bohdziewicz 2001, Kaczmarzyk 2006, Bombiak 

2010]. 

Waga motywatorów materialnych w odczuciach pracowników uzależniona 

jest przede wszystkim od ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (regionu), która to 

ma bezpośredni wpływ na poziom wynagrodzeń. Między wysokością płac a zna-

czeniem czynników płacowych zachodzi ujemna korelacja (przy wysokich wyna-

grodzeniach czynniki materialne stają się relatywnie mniej ważne). Warto za-

uważyć, że motywowanie materialne ma bezpośredni bądź pośredni związek 
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z wynagrodzeniem, aczkolwiek rozróżnia się motywatory materialne płacowe 

jak i pozapłacowe (patrz tab. 1). Do niematerialnych motywatorów zaliczane 

są natomiast takie czynniki jak: elastyczny czas pracy, możliwość awansu  

i kariera zawodowa, samodzielność w podejmowaniu decyzji, przyjazna at-

mosfera w pracy itp.  

Tabela 1. Wybrane motywatory materialne 

Motywatory materialne płacowe 
Nazwa Siła oddziaływania Częstotliwość stosowania 

Płaca zasadnicza Bardzo duża  Powszechnie 

Podwyżki płac Duża w wypadku powiąza-
nia z wynikami pracy 

Powszechnie 

Premie Bardzo duża przy odpo-
wiednim systemie 

Częste w dużych i średnich przed-
siębiorstwach, rzadkie w małych 

Nagrody Duża jeśli są adekwatne do  
efektów i atrakcyjne 

Powszechne 

Nagrody jubileuszowe Bardzo niska W sektorze przedsiębiorstw stoso-
wane rzadko 

Motywatory materialne pozapłacowe 

Nazwa Siła oddziaływania Częstotliwość stosowania 

 Kształcenie na koszt 
pracodawcy 

Duża, zwłaszcza w odnie-
sieniu do młodych pracow-

ników 

Powszechne 

Pokrywanie kosztów 
szkoleń 

Duża, niezależnie od wieku 
pracowników 

Duża 

Samochód służbowy Duża Zróżnicowana w zależności od 
wielkości i majętności firmy 

Opieka lekarska na koszt 
firmy 

Duża Dość duża i wzrastająca, zwłaszcza 
w dużych przedsiębiorstwach 

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Oleksyn [2011, s. 295-300]. 

Motywatory materialne płacowe najczęściej stanowią podstawę systemu 

motywowania i są ściśle powiązane z systemem wynagrodzeń w przedsiębior-

stwie. Jednakże skuteczny system motywowania nie powinien opierać się wy-

łącznie o środki płacowe. Do pozapłacowych czynników materialnych zalicza się 

to, co pracownicy „otrzymują” od pracodawcy w formie materialnej. Motywato-

ry niematerialne (patrz tab. 2) mają przede wszystkim zagwarantować pracow-
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nikowi poczucie, że jest niezwykle ważny dla organizacji, a jego efektywna praca 

zagwarantuje sukces zarówno jemu, jak i przedsiębiorstwu.  

Tabela2. Wybrane motywatory niematerialne  

Motywatory materialne płacowe 
Nazwa Siła oddziaływania Częstotliwość stosowania 

Możliwość rozwoju 
zawodowego i ogólnego 
w wyniku polityki praco-

dawcy względem pra-
cownika  

Bardzo duża  Duża 

Zaufanie pracodawcy  Duża  Wzrastająca 

Autonomia działania  Duża  Duża, ale najczęściej w odniesieniu 
do wykwalifikowanych i godnych 

zaufania pracowników  
Elastyczny czas pracy  Duża Duża w zależności od rodzaju przed-

siębiorstwa i powierzonych pra-
cownikowi obowiązków  

Dyplomy uznania, listy 
pochwalne  

Zróżnicowana Duża 

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Oleksyn [2011, s. 295 – 300] . 

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat zaobserwować można w Polsce zwięk-

szenie zainteresowania niematerialnymi formami motywowania, zarówno  

u pracodawców/menedżerów, jak i wśród pracowników. Nie można jednak 

jednoznacznie określić, które motywatory są skuteczniejsze dla firmy, pamięta-

jąc, że ich dobór jest kwestią bardzo indywidualną.   

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA 

Dobierając próbę do badania, zwrócono uwagę na faktyczny rozkład przed-

siębiorstw wg ich rozmiaru w województwie. W Świętokrzyskiem dominują 

przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (95,5%), przedsiębiorstw średnich jest 

ok. 3,6%, a dużych ok. 0,9%. Dodatkowo wzięto pod uwagę fakt, że w przedsię-

biorstwach małych może nie być systemów motywowania, więc niemożliwe 

byłoby zrealizowanie postawionego celu, gdyby zbadano 95,5% samych przed-

siębiorstw małych. Ostatecznie połowa badanych organizacji, to przedsiębior-

stwa małe, 7 stanowiły przedsiębiorstwa średnie, a 3 przedsiębiorstwa duże. 
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 Wśród badanych pracowników dominowali nieznacznie mężczyźni (28 osób) 

nad kobietami (22 osoby) oraz osoby w wieku 31 – 45 (w województwie wśród 

osób w wieku produkcyjnym zdecydowanie przeważają osoby w tym przedziale 

wiekowym [ http://www.polskawliczbach...]) – patrz rys.1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Wiek badanych pracowników 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Obok wieku respondentów ważną informację stanowiły dane dotyczące ich 

stażu pracy. Dominowały osoby pracujące ponad 10 lat oraz od 6 do 10 lat (patrz 

rys. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Staż pracy ankietowanych 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

Ankietowani musieli wybrać najważniejsze dla nich czynniki, które zadecy-

dowały o pracy w danym przedsiębiorstwie. Aż 96% ankietowanych wskazało 

czynnik ekonomiczny – wynagrodzenie pieniężne, ponadto stabilne zatrudnienie 

(44%), satysfakcję z pracy (40%), możliwość rozwoju osobistego (30%), nato-

miast wśród innych czynników znalazły się samochód służbowy, elastyczny czas 
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pracy, a nawet karnety na siłownię czy basen. Respondenci, szeregując czynniki 

wg stopnia ważności, zdecydowanie wybrali płacę. Co ciekawe, dla najmłodszych 

respondentów relatywnie największe znaczenie miały czynniki inne. 

Dodatkowo respondenci mieli wybrać czynniki (spośród podanych) najbar-

dziej motywujące ich do pracy i wzmożonego wysiłku oraz przydzielić im punkty 

od 1 do 5 (5 oznaczało bardzo duży wpływ na motywację, a 1 brak wpływu). 

Wśród motywatorów znalazły się: 

 • wyższe wynagrodzenie 

• możliwość awansu 

• regularne premie 

• redukcje i zwolnienia 

• docenianie przez przełożonego (np. pochwały, większa swoboda w pracy)  

• kształcenie na koszt pracodawcy (studia, szkolenia itp.) 

• inne – jakie?  

90% ankietowanych przyznało 5 punktów wyższemu wynagrodzeniu, a ci, 

którzy niżej wycenili ten motywator, co ciekawe, osiągają relatywnie wysokie 

wynagrodzenia. Dla nich najważniejszymi bodźcami były możliwość awansu, 

docenianie przez przełożonego oraz inne - podając tu (60% z nich) satysfakcję  

z pracy i rozwój osobisty. Biorąc pod uwagę liczbę przyznanych punktów po-

szczególnym czynnikom, można uszeregować je w następującej kolejności (wg 

stopnia ważności): wyższe wynagrodzenie, regularne premie, możliwość awan-

su, docenianie przez przełożonego, kształcenie na koszt pracodawcy, redukcje  

i zwolnienia, inne. Czynnik związany z docenianiem przez przełożonego był wyżej 

wyceniany przez osoby relatywnie starsze oraz z najdłuższym stażem.  

Przeprowadzone wywiady eksperckie dowiodły, że w przedsiębiorstwach 

małych często nie ma żadnych systemów motywowania, a wynagrodzenia pełnią 

formę zapłaty za wykonaną pracę. Przyznało się do tego aż 70% pracodawców, 

zatrudniających mniej niż 9 osób.  

Największą wagę do systemu motywowania przywiązuje się w przedsiębior-

stwach dużych – 100% firm zatrudniających ponad 50 pracowników posiada 

jasno zdefiniowane formy i zasady stosowania bodźców motywacyjnych. Rów-
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nież menedżerowie przedsiębiorstw średnich znają i stosują systemy motywo-

wania. 

Ogólnie w przedsiębiorstwach dominują motywatory materialne płacowe, bo 

wg właścicieli/menedżerów te w największym stopniu wpływają na efektywność 

pracy zatrudnionych. W 30% przedsiębiorstw małych tylko takie czynniki moty-

wacji są w ogóle stosowane. Również w prawie 43% firm średnich motywatory 

płacowe są podstawą ich systemów, a w pozostałych 57% stosowane są także 

motywatory materialne pozapłacowe – najczęściej samochód służbowy i dofi-

nansowanie studiów i/lub finansowanie kursów i szkoleń. Motywatory pozama-

terialne wykorzystuje ok. 86% przedsiębiorstw średnich, a są nimi głównie ela-

styczny czas pracy i zaufanie przełożonego względem pracownika. Wszystkie 

przedsiębiorstwa duże stosują (poza materialnymi) również motywatory poza-

materialne.  

Analizując wyniki badań ankietowych oraz wywiadów eksperckich wyciągnąć 

można następujące wnioski: 

1. System motywowania pracowników ma bardzo istotne znaczenie w za-

rządzaniu przedsiębiorstwem, bo jego stosowanie wpływa bezpośred-

nio na efektywność zatrudnionych, co z kolei przekłada się na zysk fir-

my. 

2. Największy wpływ na pracę pracowników województwa świętokrzy-

skiego wywierają motywatory materialne płacowe. 

3. Pracownicy z relatywnie długim stażem w danej firmie w większym 

stopniu cenią motywatory niematerialne, aniżeli pracownicy nowi. 

4. Na pracowników młodych w bardzo dużym stopniu oddziałują motywa-

tory materialne pozapłacowe. 

5. Przy relatywnie wysokich wynagrodzeniach maleje siła oddziaływania 

motywatorów materialnych. 

6. W większości małych firm nie ma systemów motywowania, a wynagro-

dzenia pełnią jedynie rolę opłaty za wykonaną pracę. 

   Badania pozwalają też na sformułowanie rekomendacji dla zarządzających  

przedsiębiorstwami w województwie świętokrzyskim: 

1. Właściciele przedsiębiorstw małych powinni zwrócić uwagę na koniecz-

ność stosowania systemu motywowania, tym bardziej, że w ostatnim 
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okresie nastąpiła bardzo silna redukcja podaży pracy (spadek bezrobo-

cia, emigracje, spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym). 

2. Pracodawcy chcący zatrudniać osoby młode powinni kłaść nacisk na 

motywatory materialne pozapłacowe. 

3. Zarządzający pracownikami o długim stażu pracy muszą zwiększyć sto-

sowanie motywatorów pozamaterialnych. 

4. Wszyscy zarządzający (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa) usta-

lając  system motywowania, największą rolę powinni przypisać motywa-

torom płacowym.  

ZAKOŃCZENIE  

Systemy motywowania pracowników powinny stanowić fundamentalny 

element zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Świadome wpływanie na efek-

tywność pracy podwładnych ma ogromne znaczenie z uwagi na realizację celu 

głównego przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja zysku. Motywowanie 

pracowników jest też niezwykle ważne współcześnie, ze względu na zmniejsza-

jącą się podaż pracy i potrzebę takiego oddziaływania na pracowników, aby byli 

oni przywiązani do swojego miejsca pracy i zainteresowani realizacją jego celów. 

Stworzenie skutecznego systemu motywowania nie jest procesem łatwym. 

Nie można bowiem bazować w pełni na sprawdzonych wzorcach, bo każdy sys-

tem musi odpowiadać specyfice przedsiębiorstwa, potrzeb jego pracowników 

oraz otoczenia ekonomicznego. 

Zapewnienie wysokiej efektywności systemu motywowania wymaga pozna-

nia potrzeb pracowników przedsiębiorstwa, pozytywnego nastawienia mene-

dżera(-ów) do pracowników, doboru wymagań względem pracowników ade-

kwatnych do możliwości ich zrealizowania, a także takie określenie celów orga-

nizacji, aby były zbieżne z celami zatrudnionych w nim ludzi.  

Badania przeprowadzone przez autorkę artykułu dowiodły, że w wojewódz-

twie świętokrzyskim (województwie o relatywnie niskim poziomie wynagrodzeń 

względem kraju) najważniejsze znaczenie mają motywatory materialne płacowe. 

Są one najwyżej wyceniane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. 

Ponadto wpływ różnych bodźców na efektywność pracy uzależniony jest od 

wieku pracowników i stażu ich pracy, a także wysokości wynagrodzeń.  
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OCENA  AKCESJI UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

ASSESSMENT OF UKRAINE’S ACCESION TO THE EUROPEAN UNION 

Streszczenie: Cеlеm prаcy jеst оcеnа i аnаlizа 
prоcеsu intеgrаcji Ukrаiny z UЕ оrаz 
pеrspеktywy rоzwоju tеj intеgrаcji. Аnаlizа 
pеrspеktywy rоzwоju intеgrаcji Ukrаiny z UЕ 
dоtyczy pоtеncjаlnych skutków pоlitycznych, 
еkоnоmicznych, sоcjаlnych i kulturоwych 
intеgrаcji еurоpеjskiеj w ujęciu kоrzyści i 
kоsztów wynikаjących z człоnkоstwа Ukrаiny w 
UЕ. Z przеprоwаdzоnеj аnаlizy pеrspеktywy 
człоnkоstwа Ukrаiny w UЕ mоżnа wywniоsk-
оwаć, żе przystępując dо UЕ, Ukrаinа оsiągniе 
rеlаtywniе więcеj kоrzyści, w tym: kоrzyści 
pоlitycznе, еkоnоmicznе, spоłеcznе оrаz kult-
urоwе, wynikаjących z człоnkоstwа Ukrаiny w 
UЕ. Pоnаdtо аnаlizа pоziоmu pоpаrciа 
spоłеczеństwа Ukrаińskiеgо dlа intеgrаcji 
Ukrаiny z UЕ pоzwаlа nа wysunięciе kilku 
kоnkluzji: przеdе wszystkim pоpаrciе wynоsi 
оkоłо 50%; nаstrоjе spоłеcznе w tym kоntеkśc-
iе są niеstаbilnе i uzаlеżniоnе оd biеżących 
wydаrzеń pоlitycznych; dоstrzеgаlnе są istоtnе 
dysprоpоrcjе rеgiоnаlnе w pоstrzеgаniu 
intеgrаcji Ukrаiny z UЕ; pоziоm 
pоinfоrmоwаniа оbywаtеli о prоcеsiе i 
skutkаch intеgrаcji, jаk równiеż pоziоm 
idеntyfikаcji z Еurоpą jеst niski. Jеdnоczеśniе 

Abstract: Аim оf this study is аssеssmеnt аnd 
аnаlysis оf thе prоcеss оf intеgrаtiоn оf Ukrа-
inе with thе ЕU аnd prоspеcts оf thе 
dеvеlоpmеnt оf this intеgrаtiоn. Аnаlysis оf 
dеvеlоpmеnt prоspеcts оf intеgrаtiоn оf 
Ukrаinе with thе ЕU cоncеrns thе pоtеntiаl 
еffеcts оf pоliticаl, еcоnоmic, sоciаl аnd cult-
urаl оf Еurоpеаn intеgrаtiоn in tеrms оf 
bеnеfits and cоsts аrising frоm Ukrаinе's 
mеmbеrship in thе ЕU. ЕU. Thе аnаlysis оf thе 
prоspеcts оf intеgrаtiоn оf Ukrаinе with thе 
ЕU shоws thаt jоining thе ЕU, Ukrаinе rеаch 
rеlаtivеly mоrе аdvаntаgеs, including thе 
pоliticаl, еcоnоmic, sоciаl аnd culturаl аspеcts, 
rеsulting frоm ЕU mеmbеrship fоr Ukrаinе. In 
аdditiоn, аn аnаlysis оf thе lеvеl оf Ukrаiniаn 
sоciеty suppоrt оf thе intеgrаtiоn оf Ukrаinе 
with thе ЕU аllоws tо drаw а fеw cоnclusiоns: 
first оf аll suppоrt it оscillаtеs аrоund 50%; 
sоciаl mооds in this cоntеxt аrе unstаblе аnd 
dеpеnd оn currеnt pоliticаl еvеnts; visiblе аrе 
significаnt rеgiоnаl dispаritiеs in thе 
pеrcеptiоn оf intеgrаtiоn оf Ukrаinе with thе 
ЕU; lеvеl tо infоrm thе public аbоut thе 
prоcеss аnd cоnsеquеncеs оf intеgrаtiоn, аs 
wеll аs thе lеvеl оf idеntificаtiоn with Еurоpе is 
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zаchоwаny jеst pоtеncjаł dо wzrоstu оdsеtkа 
zwоlеnników intеgrаcji z UЕ, czеgо wаrunkiеm 
jеst skutеcznа pоlitykа infоrmаcyjnа włаdz 
pаństwоwych. Nаlеży pоdkrеślić, żе 
przystąpiеniе Ukrаiny dо Unii niе jеst kwеstią 
nаjbliższеj przyszłоści, pоniеwаż Ukrаinа niе 
spеłniа wszystkich krytеriów unijnych. Pоnаdtо 
Ukrаinа, jаkо krаj wiеlоkulturоwy, znаjdujе się 
nа styku wpływów dwóch zróżnicоwаnych 
cywilizаcji (wschоdniеj i zаchоdniеj). Mówiąc о 
stоsunkаch Ukrаiny z Unią Еurоpеjską niе 
mоżnа zаpоmniеć о rоli, jаką оdеgrаłа Pоlskа. 
Jаkо człоnеk UЕ jеst nаjbаrdziеj zааngаżоwаnа 
wе współprаcę z Ukrаiną (Kijоwеm).   
Słоwа kluczоwе: intеgrаcjа, krytеriа 
człоnkоstwа, Ukrаinа, Uniа Еurоpеjskа 

lоw. Аt thе sаmе timе prеsеrvеd is thе pоtе-
ntiаl tо incrеаsе thе pеrcеntаgе оf suppоrtеrs 
оf intеgrаtiоn with thе ЕU, which prоvidеd аn 
еffеctivе infоrmаtiоn pоlicy оf thе 
gоvеrnmеnt. It shоuld bе еmphаsizеd thаt 
Ukrаinе's аccеssiоn tо thе Uniоn is nоt а 
mаttеr оf thе nеаr futurе, bеcаusе Ukrаinе 
dоеs nоt mееt аll thе critеriа оf thе ЕU. 
Furthеrmоrе, Ukrаinе, аs а multiculturаl 
cоuntry, is lоcаtеd аt thе junctiоn оf twо 
divеrsе influеncеs оf civilizаtiоn (Еаst аnd 
Wеst). Spеаking аbоut Ukrаinе's rеlаtiоns with 
thе Еurоpеаn Uniоn cаnnоt fоrgеt thе rоlе 
plаyеd by Pоlаnd. Аs а mеmbеr оf thе ЕU is 
thе mоst cоmmittеd tо wоrking with Ukraine 
(Kiеv).  
Kеywоrds: cоnditiоns fоr mеmbеrship, 
Еurоpеаn Uniоn, intеgrаtiоn, Ukrаinе 
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WPROWADZENIE 

Unia Europejska przechodzi obecnie kryzys i idee populistyczne związane 
z wyjściem z UE rosną w siłę, są jednak kraje, które od wielu lat starają się do 
niej dołączyć. Jednym z takich krajów jest Ukraina, była republika radziecka, 
niepodległa od 1991 roku. Początki stosunków Ukrainy z UE sięgają lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy to podpisano układ o partnerstwie i współpracy. Od 
tego czasu więzi między Ukrainą a UE zacieśniają się, a przełomowym mo-
mentem było podpisanie umowy stowarzyszeniowej. 21 marca 2014 w trak-
cie kryzysu krymskiego, Arsenij Jaceniuk podpisał w Brukseli część polityczną 
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Choć wydaje się, że Ukrainę  
z UE już wiele łączy, jest wielu przeciwników jej całkowitej integracji z UE.  
Z jednej strony, mówi się o tym, że Unia powinna przesunąć się na wschód, 
aby Ukraina mogła pełnić rolę bufora między UE a Rosją, a także aby wpro-
wadzać pozytywne zmiany na tym terenie. Z drugiej strony jednak, przeciw-
nicy tej integracji twierdzą, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa, aby zostać 
członkiem UE, nie spełnia kryteriów kopenhaskich, a ponadto obecna sytu-
acja w kraju jest bardzo niestabilna, ponieważ jego część objęta jest wojną. 
Wydaje się zatem, że przed Ukrainą jeszcze długa droga, aby zostać pełno-
prawnym członkiem Unii Europejskiej. Nowo wybrany w 2019 r. prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie wyborów prezydenckich podtrzymywał 
aspiracje Ukrainy do wejścia w struktury Unii Europejskiej.  Celem pracy jest 
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odpowiedź na pytanie czy Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europej-
skiej. W tym celu przedstawiona została aktualna sytuacja w kraju, zarówno 
na poziomie politycznym, jak i ekonomicznym oraz społecznym, a także opi-
sane zostały dotychczasowe relacje między Unią a Ukrainą, obejmujące klu-
czowe porozumienia i umowy. Analizie poddane zostały korzyści oraz koszty 
członkostwa.    

ETAPY BUDOWANIA RELACJI MIĘDZY UKRAINĄ  

I UNIĄ EUROPEJSKĄ 

Pierwsze nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Ukrainą a Unią 

Europejską miało miejsce w roku 1992, kiedy to Komisja Europejska przygo-

towała instrukcje do rozpoczęcia rozmów dotyczących układu o partnerstwie 

i współpracy1. Negocjacje rozpoczęły się rok później i zakończyły w czerwcu 

1994 roku podpisaniem porozumienia. Zostało ono ratyfikowane przez Radę 

Ukrainy jeszcze w tym samym roku, a 4 lata później weszło w życie. Porozu-

mienie to ustanowiło ramę dla rozwoju bliższych stosunków między Ukrainą  

i Unią Europejską, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i ekonomicznej, 

kulturowej, finansowej, społecznej, naukowej i handlowej2. Unia Europejska 

uznała kooperację z krajami byłego Związku Socjalistycznych Republik Ra-

dzieckich za konieczną, by wspomóc je na drodze do gospodarki rynkowej  

i demokratyzacji, a w szczególności we wzmacnianiu praw człowieka. Poro-

zumienie mówiło między innymi o poszanowaniu mniejszości i braku dys-

kryminacji, wprowadzeniu systemu wielopartyjnego i wolnych wyborów, 

modernizacji przemysłu i współpracy i transferze technologii, konieczności 

ochrony środowiska i zrównoważonym rozwoju, unowocześnieniu transpor-

tu i kooperacji na poziomie naukowym, a także wielu innych aspektach. Unia 

Europejska zobowiązała się do pomocy Ukrainie w dążeniu do odbudowy 

kraju, do poprawy stanu gospodarki i wprowadzenia rządów prawa3. W 1994 

roku odbyło się też pierwsze spotkanie na poziomie ministrów spraw zagra-

                                                           
1
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20rel

ations%20EUUkraine [dostęp: 15.06.2017]  
2 G. Gromadzki, O. Suszko O, M. Vahl, K. Wolczuk, Więcej niż sąsiedztwo Rozszerzona Unia 

Europejska i Ukraina – nowe stosunki. Rekomendacje, Fundacja im. Stefana Batorego, War-
szawa, 2004, s.11  
3 
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralDat
a.do?step=0&r edirect=true&treatyId=217 [dostęp: 15.06.2017]  
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nicznych- unijnej Trójki z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, które 

następnie miały miejsce co pół roku. Oprócz tego regularnie zaczęły odby-

wać się spotkania z innymi przedstawicielami Unii Europejskiej w celu dysku-

sji możliwości współpracy na różnych płaszczyznach w przyszłości4.  

W 1996 roku w Brukseli została utworzona misja Ukrainy do Unii Euro-

pejskiej, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego i na czele której od tej pory 

stoją wysocy rangą dyplomaci5. W tym samym roku doszło też do implemen-

tacji pierwszego planu działania UE-Ukraina, który miał pokazać byłemu 

krajowi radzieckiemu, że Unia Europejska podejmuje działania, w celu jego 

wsparcia w rozwoju, a także, że jest gotowa do zacieśnienia współpracy. UE 

zobowiązała się do pomocy w reformach ekonomicznych, w tym otwarciu 

gospodarki na świat i przejściu do gospodarki rynkowej, a także transforma-

cji społeczeństwa, do czego zaliczyć można poprawę systemu edukacji czy 

szkolenia dla pracowników cywilnych w ramach reform administracyjnych  

i legislacyjnych. Ponadto UE miała pomóc w reformie sektora energetyczne-

go,  w tym zwiększenie bezpieczeństwa energii atomowych uznane zostało 

za priorytet6.   

W 1998 roku Ukraina po raz pierwszy oficjalnie ogłosiła chęć zostania 

członkiem Unii Europejskiej. Opracowana została strategia wstąpienia do 

UE, rozpoczęto proces adaptacji ukraińskiego prawa do unijnego, a także 

miał miejsce drugi szczyt Ukraina-UE, podczas którego dyskutowano na te-

mat kooperacji w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej.  W 1999 roku 

Unia oficjalnie poparła Ukrainę w jej dążeniach do zostania członkiem Świa-

towej Organizacji Handlu. Spotkania przedstawicieli unijnych z politykami 

ukraińskimi różnego szczebla odbywały się coraz częściej od drugiej połowy 

lat dziewięćdziesiątych w celu omówienia bliższej integracji UE z Ukrainą.   

W lipcu 2002 roku miał miejsce szczyt w Kopenhadze, którego zamierze-

niem było omówienie progresu osiągniętego przez Ukrainę w zakresie de-

mokratyzacji i reform ekonomicznych, a także zapewnienie unijnego wspar-

cia w dalszych reformach i omówienie strategii głębszej kooperacji na wielu 

                                                           
4
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20rel

ations%20EUUkraine [dostęp: 15.01.2018]  
5 http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/about-mission/history [dostęp: 15.01.18]  
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-1065_en.htm [dostęp: 15.01.18]  
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płaszczyznach. Przedyskutowano również wpływ planowanego poszerzenia 

UE na  ukraińską gospodarkę, zarówno szanse, jak i zagrożenia jakie miało ze 

sobą nieść. W 2003 roku, tuż przed największym poszerzeniu unijnym, odbył 

się kolejny szczyt, w Jałcie. Ukraina miała stać się sąsiadem UE, w związku z 

czym Unia zobowiązała się do dalszej bliskiej współpracy z sąsiadem, w tym 

ułatwienia jej dostępu do unijnego rynku. Podkreśliła także znaczenie i ko-

nieczność utrzymania jej tradycyjnie bliskich stosunków z nowymi państwa-

mi członkowskimi, w celu utrzymania stabilizacji w regionie, a także ułatwie-

nia dalszej integracji Ukrainy z UE. Rozmawiano o Europejskiej Polityce Są-

siedztwa, którą objęta została Ukraina w wyniku poszerzenia UE7. W 2004 

roku odbyły się wybory prezydenckie, w które zaangażowała się Unia Euro-

pejska, ze względu na sfałszowanie wyników. Javier Solana, będący wówczas 

wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpie-

czeństwa i sekretarzem generalnym Rady Unii Europejskiej, wybrał się trzy-

krotnie na Ukrainę w celu znalezienia rozwiązania dla politycznego kryzysu, 

który wybuchł po ogłoszeniu sfałszowanych wyników i trwał aż do wybrania 

Wiktora Juszczenki na prezydenta. 

W latach 2003-2004 po raz pierwszy rozwijana była Europejska Polityka 

Sąsiedztwa, w związku z największym poszerzeniem unijnym, w wyniku któ-

rego nowe, w wielu przypadkach słabo rozwinięte lub niestabilne politycznie 

kraje, stały się bezpośrednimi sąsiadami UE. Jej celem było uniknięcie utwo-

rzenia się sztucznych granic między krajami członkowskimi i ich sąsiadami  

i zapewnienie pokoju, stabilizacji i rozwoju w regionie8, a także promowanie 

unijnych wartości, respektowanie praw człowieka, harmonizacja ustawo-

dawstwa, zarządzanie ruchem granicznym9. Polityką tą obecnie objętych jest 

szesnastu sąsiadów Unii Europejskiej, a tym, oprócz Ukrainy, pięć krajów 

                                                           
7
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20rel

ations%20EUUkraine [dostęp: 15.01.2018]  
8 N.  Copsey, A.Mayhew, European Neighbourhood Policy: the Case of Ukraine, Sussex Euro-

pean Institute, 2006, s. 4  
9 T. Dоwgаniuk, Wschоdni wymiаr pоlityki Unii Еurоpеjskiеj i pоlski wkłаd w jеj krеаcję nа 

przykłаdziе Ukrаiny, Krаków, 2009, s.3  
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Afryki Północnej, pięć krajów leżących na Bliskim Wschodzie, a także Arme-

nia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Azerbejdżan10.  

W 2005 roku, po inauguracji nowego prezydenta, odbył się szczyt w Ki-

jowie. Omówione zostały postępy w demokratyzacji kraju i zacieśnianiu 

współpracy z UE w tym implementacja trzyletniego Planu Działań podpisa-

nego przez obie strony w lutym tego roku11. Wśród priorytetów Planu dzia-

łań znalazły się wspieranie stabilności, demokratyzacji i rządów prawa  

w kraju, zapewnienie wolności mediów oraz słowa, stopniowe znoszenie ceł 

i innych barier w handlu, a także poprawa klimatu inwestycyjnego na Ukra-

inie, między innymi poprzez walkę z korupcją i dyskryminacją12. Ukraińskie 

prawo miało być stopniowo zbliżane do unijnego, zaplanowana została też 

reforma podatkowa.  Rozpoczęto także rozmowy na temat ułatwień w wy-

dawaniu wiz. Ponadto partnerzy zobowiązali się do wzmocnionej kooperacji 

w dziedzinie rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni oraz wspólnego dzia-

łania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. Unia Europejska zo-

bowiązała się wesprzeć Ukrainę w jej dążeniach do zostania członkiem Świa-

towej Organizacji Handlu13. Już od 2005 roku funkcjonuje program The Eu-

ropean Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM), 

składający się z organu doradczo-technicznego znajdującego się w Odessie, 

którego celem jest harmonizacja systemu kontroli granicznych oraz norm 

celnych i handlowych z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Od tego czasu 

misja odnawiana była już pięć razy, po raz ostatni w grudniu 2017 roku  

i w jej ramach przeprowadzona szereg programów i inicjatyw powodujących 

zbliżenie norm ukraińskich z unijnymi 
14

. W tym samym roku Unia Europej-

ska przyznała Ukrainie status gospodarki rynkowej.  W 2006 i 2007 roku 

miały miejsce kolejne coroczne szczyty Ukraina-UE, w Helsinkach oraz Kijo-

                                                           
10

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policyenp_en [dostęp: 15.01.2018]  
11

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20r

elations%20EUUkraine [dostęp: 15.01.2018]   
12 L. Hurska- Kowalczyk, Aspiracje Ukrainy wobec Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin, 2012, s. 12. 
13 http://library.euneighbours.eu/content/eu-ukraine-action-plan-0 

[dostęp: 15.01.2018]  
14

 http://eubam.org/who-we-are/ [dostęp: 15.01.2018]   
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wie, podczas których rozmawiano o dotychczasowych postępach Ukrainy  

w demokratyzacji kraju, w tym o wyborach parlamentarnych w 2006 roku, 

które uznane zostały za wolne i sprawiedliwe. Podkreślona została także 

konieczność dalszej kooperacji w wielu dziedzinach, w tym reformie syste-

mu sądownictwa i sektora energetycznego. W 2008 roku, po zakończeniu 

obowiązywania Planu Działań, dokonano jego ewaluacji, a także określono 

priorytety działań na następne lata. W życie weszło porozumienie dotyczące 

ułatwień wizowych oraz możliwości readmisji. Ponadto, Ukraina jednostron-

nie zezwoliła na bezwizowy wjazd na teren kraju dla obywateli Unii Europej-

skiej. 

Od 2007 roku Ukraina i UE ustalają coroczny Program Działań (Action 

Programme), fundowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a do-

kładniej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European 

Neighbourhood and Partnerhsip Instrument, ENPI), który funkcjonował do 

2014 roku, aż do zastąpienia go Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa (Eu-

ropean Neighbourhood Instrument, ENI). Jest on narzędziem finansowym 

ENP15.  W ramach Programu ustalane są priorytety na każdy okres, a także 

maksymalna kwota jaką Unia Europejska planuje przeznaczyć na ich realiza-

cję16,17. W latach 2007-2013 Ukraina otrzymała miliard euro z finansowania 

ENPI, taka sama kwota planowana jest na lata 2014-2020 z funduszu EPI, 

jednak ostateczna wysokość zależeć będzie od potrzeb kraju i jego zaanga-

żowania w reformy 18. 

W roku 2009 zaczął obowiązywać Program Stowarzyszeniowy (Associa-

tion Agenda), który miał ułatwić późniejsze wprowadzenie w życie Umowy 

Stowarzyszeniowej, a dokładniej miał stanowić podstawę do skonsolidowa-

nia reform demokratycznych w kraju i pomóc osiągnąć założone cele. Wska-

zywał on tylko na te priorytety, które miały zostać osiągnięte przed wej-

                                                           
15 M. Witkowska, Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa, 2015, s. 184-185.  
16 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policy-enp_en [dostęp: 15.01.2018]   
17

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20r

elations%20EU-Ukraine [dostęp: 15.01.2018]   
18 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en 

[dostęp: 18.01.2018] 
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ściem w życie Umowy Stowarzyszeniowej, a także konkretne działania, które 

miały być podjęte w celu ich realizacji. Priorytety te dotyczyły rządów prawa, 

podstawowych wolności, zwalczania korupcji, wzmocnienia współpracy w 

dziedzinie polityki bezpieczeństwa w ramach międzynarodowych instytucji 

oraz wielostronnych porozumień, walki z zagrożeniami takimi jak terroryzm 

czy nielegalne rozprzestrzenianie broni między innymi poprzez budowanie 

efektywnego systemu kontroli eksportu. UE miała także wesprzeć Ukrainę w 

tworzeniu systemu ochrony danych osobowych, pracy nad obustronnym 

bezwizowym ruchem, wzmocnieniu niezależności Narodowego Banku Ukra-

ińskiego, dopasowaniu standardów bezpieczeństwa żywności oraz ochrony 

środowiska do norm unijnych, reformie systemu zdrowia oraz informatyzacji 

społeczeństwa, Unia Europejska zobowiązała się do pomocy Ukrainie  

w osiągnięciu wyżej wymienionych założeń poprzez pomoc ekspercką  

i techniczną, dzielenie się know-how i informacją19. W kwietniu  2014 roku, 

tuż po rozpoczęciu agresji rosyjskiej, utworzona została grupa wsparcia dla 

Ukrainy,  której rolą jest wspieranie kraju w implementacji Programu oraz 

Umowy Stowarzyszeniowej. Jej praca skupia się na zapewnianiu odpowied-

niej pomocy eksperckiej i finansowej zarówno od krajów członkowskich jak  

i innych instytucji, a także jej koordynacji, by władze ukraińskie mogły swo-

bodnie przeprowadzać niezbędne reformy20.  

Podczas unijnego szczytu w Pradze w 2009 roku doszło do inauguracji 

nowego programu Partnerstwo Wschodnie. Jest on swoistą Wschodnią od-

nogą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zapoczątkowanej kilka lat wcześniej. 

Jej celem jest też pomoc w utworzeniu stref wolnego handlu, poprzez har-

monizację praw, norm i standardów z unijnymi, a także liberalizacja systemu 

wizowego, a nawet całkowite zniesienie wiz. Nacisk został też położony na 

wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez lepszą regulację 

systemu dostaw i transportu energii, efektywność energetyczną oraz zwięk-

szenie użycia odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska zgodziła się na 

zwiększenie finansowania w związku z uruchomieniem programu, a także 

                                                           
19

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/10833/Chronology%20of%20bilateral%20r

elations%20EUUkraine [dostęp: 15.01.2018]  
20 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en [dostęp:  
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podjęcie działań w celu zachęcenia innych instytucji międzynarodowych oraz 

sektora prywatnego do inwestycji w konkretne projekty 21 

W 2010 roku Ukraina zrobiła kolejny krok zbliżający ją do Unii Europej-

skiej, stając się członkiem Europejskiej Wspólnoty Energii, której celem jest 

liberalizacja rynków energetycznych i wdrożenie wspólnych norm dotyczą-

cych elektryczności, gazu, środowiska i zrównoważonej energii. Pełne prawa 

członkowskie zostały przyznane Ukrainie rok później21. Pod koniec 2011 

roku, zakończyły się też negocjacje między Unią Europejską a Ukrainą doty-

czące Umowy Stowarzyszeniowej, mającej na celu ustanowienie bliższej 

relacji politycznej i ekonomicznej obu partnerów, której kluczowym elemen-

tem miało być utworzenie strefy wolnego handlu22.  W 2013 roku, podczas 

szesnastego szczytu UE-Ukraina, który odbył się w Kijowie, obie strony wyra-

ziły chęć dalszej wzmocnionej współpracy, a także podpisania Umowy Sto-

warzyszeniowej tak szybko jak to tylko możliwe.  

Ostatecznie to następny rok, 2014, przyniósł znaczne postępy w zacie-

śnianiu relacji ze wschodnim sąsiadem UE. Oprócz podpisania Umowy Sto-

warzyszeniowej, o której mowa w dalszej części pracy, utworzony został 

EUAM Ukraina (European Union Advisory Mission), czyli misja doradcza Unii 

Europejskiej. Swoją działalność na terenie Ukrainy rozpoczęła w Kijowie, w 

grudniu 2014 roku, na zaproszenie ukraińskiego rządu. Misja ta dąży do 

wspierania władz ukraińskich w ich dążeniach do reform sektora bezpie-

czeństwa cywilnego i wzmocnienia rządów prawa, ma ułatwić reformę  

i zwiększyć skuteczność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, za-

pewniając zarówno doradztwo strategiczne jak i pomoc finansową. Zostało 

zrealizowanych wiele projektów skupiających się wokół kilku priorytetów: 

zarządzania zasobami ludzkimi, śledztwa kryminalnego, porządku publiczne-

go, policji środowiskowej i podziału odpowiedzialności między poszczególne 

agencje sektora bezpieczeństwa cywilnego23.  

W kwietniu  2014 roku, tuż po rozpoczęciu agresji rosyjskiej, utworzona 

została grupa wsparcia dla Ukrainy,  której rolą jest wspieranie kraju w im-

                                                           
21

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/20

10_09_24_01_en.htm [dostęp: 20.01.2018]  
22

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/20

12_03_31_en.htm [dostęp: 20.01.18]  
23 http://www.euam-ukraine.eu  [dostęp: 15.01.18]  
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plementacji Programu oraz Umowy Stowarzyszeniowej. Jej praca skupia się 

na zapewnianiu odpowiedniej pomocy eksperckiej i finansowej zarówno od 

krajów członkowskich jak i innych instytucji, a także jej koordynacji, by wła-

dze ukraińskie mogły swobodnie przeprowadzać niezbędne reformy24.  

W 2015 roku dokonano rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w odpo-

wiedzi na nowe wyzwania, takie jak Arabska Wiosna, wzrost ekstremizmu  

i terroryzmu, działania Rosji na terenie Ukrainy, łamanie praw człowieka  

i zasad prawa międzynarodowego, co spowodowało rosnący napływ 

uchodźców na tereny Unii Europejskiej. W związku z tym pojawiła się po-

trzeba wzmocnionej kooperacji Unii z jej sąsiadami, by zapewnić stabilizację, 

demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w regionie, czemu 

Unia nie byłaby w stanie sprostać działając samodzielnie25.  Nowa EPS przy-

czyniła się do uruchomienia znacznego wsparcia na rzecz reform w czterech 

głównych obszarach: dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa 

człowieka, rozwój gospodarczy w celu stabilizacji, bezpieczeństwo, migracja 

oraz mobilność26. W 2014 roku w życie wszedł Europejski Instrument Są-

siedztwa, zastępując Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa,  

w ramach którego Unia przeznaczyła 15 miliardów euro na realizację róż-

nych programów w krajach partnerskich w latach 2014-2020. Pomoc w ra-

mach Polityki Sąsiedztwa oparta jest na istniejących już porozumieniach  

z krajami - Programach Stowarzyszeniowych (Association Agendas, w skrócie 

AAs), tak jak obecnie w przypadku Ukrainy lub też Planów Działań (Action 

Plans). Wyznaczają one krótko- i średnioterminowe priorytetowe reformy 

(na okres od 3 do 5 lat), ustalane z każdym z partnerów, odzwierciedlające 

zarówno interesy Unii, jak i możliwości i potrzeby kraju partnerskiego. Unia 

Europejska oferuje zarówno pomoc finansową, jak i asystę techniczną i radę 

ekspercką27. Do działań, które zostały uzgodnione przez Ukrainę i Unię  

w ramach EPS należą między innymi: poprawa infrastruktury transportowej, 

                                                           
24 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en [dostęp:  
25 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en [dostęp: 

15.01.2018]  
26 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1334_pl.htm [dostęp: 15.01.2018]  
27

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-

neighbourhood-policyenp_en [dostęp: 15.01.2018]  
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rozwój obszarów wiejskich, modernizacja rolnictwa, poprawa systemów 

edukacji, reforma systemów sądownictwa, walka z korupcją, poprawa stan-

dardów bezpieczeństwa żywności, warunków pracy, ochrona środowiska 

oraz wiele innych działań mających na celu zbliżenie sąsiadów i obowiązują-

cych na Ukrainie standardów z tymi w  krajach UE28. W ramach EPS na Ukra-

inę wysyłane zostały misje cywilne, aby dbać o bezpieczeństwo społeczeń-

stwa i kontrolować granice 29. 

1 września 2017 roku w życie weszła Umowa Stowarzyszeniowa Ukrainy 

z Unią Europejską. UE pokazała w ten sposób swoje wsparcie dla Ukrainy w 

dążeniach do reformy, utrzymania niepodległości i suwerenności30. Umowa 

negocjowana była przez 3 lata, od roku 2011 do 2014, a kiedy to doszło do 

jej podpisania Najpierw, 21 marca, podpisana została część polityczna, a trzy 

miesiące później, 27 czerwca,  pozostałe sekcje umowy. We wrześniu parla-

ment ukraiński za zgodą Parlamentu Europejskiego ratyfikował umowę. 

Kluczowe części Umowy Stowarzyszeniowej, czyli głównie te dotyczące fun-

damentalnych praw człowieka, demokracji, sprawiedliwości, bezpieczeństwa 

i współpracy w kluczowych dziedzinach takich jak: ochrona środowiska, 

transport czy rolnictwo,  a także kooperacji finansowej i ekonomicznej, 

stopniowo wchodziły w życie już wcześniej, od listopada 2014 roku31. We 

wrześniu 2017 roku umowa zaczęła w końcu obowiązywać w całości.   

W ramach umowy, Ukraina zobowiązała się do przeprowadzenia reform  

w kraju, dotyczących praw człowieka, poprawy stanu demokracji, rządów 

prawa, handlu i zrównoważonego rozwoju. Wzmocniona została także 

współpraca między Ukrainą a UE w dziedzinie ochrony środowiska, transpor-

tu, ochrony konsumenta, edukacji, kultury, przemysłu, energii i równo-

uprawnienia. Ukraina ma kooperować z UE także w sprawie polityki zagra-

                                                           
28 EU-Ukraine Cooperation Council, EU- Ukraine Association Agenda to prepare and 

facilitate the implementation of the Association Agreement, Luksemburg, 2013  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/8398/%20ENP%20Action%20Plans  
29

 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-
neighbourhood-policyenp_en [dostęp: 15.01.2018] 
30 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/4081/%20EUUkraine%20relations,%20factsheet  
31 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/071215_eu-ukraine_association_agreement.pdf 

[dostęp: 15.01.18]  
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nicznej i bezpieczeństwa, sprawiedliwości, podatkowej, finansów publicz-

nych, nauki i technologii, edukacji oraz cyfryzacji32.  

We wrześniu 2017 roku, w pełni obowiązywać zaczęła umowa o pogłę-

bionej i całościowej strefie wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free 

Trade Area, DCFTA), której częściowa implementacja odbyła się już w stycz-

niu 2016 roku. Oznacza to otwarcie się obu rynków, zarówno ukraińskiego, 

jak i unijnego, na wzajemne dobra i usługi, w oparciu o jasne i przewidywal-

ne warunki handlowe33. Ma na celu wspomóc Ukrainę w modernizacji han-

dlu i przyspieszyć rozwój ekonomiczny poprzez likwidację barier handlo-

wych, ceł i ograniczeń ilościowych oraz poprzez harmonizację praw, norm  

i regulacji w sektorze handlowym, tak by zbliżyć prawodawstwo ukraińskie 

do unijnego. Ukraińskie przedsiębiorstwa skorzystają z unijnych innowacji,  

a łatwiejszy dostęp do ukraińskiego rynku ma zachęcić przedsiębiorców do 

inwestycji w tym kraju, co przyspieszy dyfuzję nowych technologii, a to  

z kolei zmniejszy koszty produkcji i pomoże Ukrainie sprostać konkurencji. 

Unia Europejska ma nadzieję, że poprawi się ogólny klimat inwestycyjny  

w kraju, a także zwiększy się zaufanie inwestorów i pomoże to w zdywersyfi-

kowaniu gospodarki, która obecnie oparta jest na dużych przedsiębior-

stwach działających w tradycyjnych sektorach, takich jak metalurgiczny34. 

Celem jest zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw, zmoderni-

zowanie istniejącego już przemysłu, a także zachęcenie przedsiębiorców do 

podejmowania działalności w sektorze usług. Zgodnie z przewidywaniami, 

likwidacja ceł przyniesie Ukrainie oszczędności w wysokości 487 milionów 

euro, a UE- 391 milionów. Najbardziej na implementacji DCFTA skorzystać 

ma ukraińskie rolnictwo. Nie tylko ze względu na oszczędności związane ze 

zniesieniem ceł, ale także poprzez zwiększone inwestycje unijne w tym sek-

torze, które stymulują innowacje i poprawią standardy pracy35.  

W listopadzie 2017 roku w Brukseli miał miejsce szczyt Partnerstwa 

Wschodniego, podczas którego liderzy sześciu państw partnerskich wraz 

                                                           
32 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm?locale=en [dostęp: 10.10.2017]   
33

 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ [dostęp: 

10.10.2017]  
34 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU- 

Ukraine%20relations,%20factsheet [dostęp: 15.06.2017]  
35 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/tradoc_150981.pdf [dostęp: 10.12.17]   
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z przedstawicielami UE omówili postępy osiągnięte od rewizji inicjatywy  

w 2015 roku, a także dyskutowali na temat dalszej możliwości bliskiej 

współpracy i osiągnięcia lepszych wyników. W przypadku Ukrainy, Unia Eu-

ropejska zobowiązała się wspierać jej dążenia do utrzymania niepodległości, 

jedności terytorialnej i  suwerenności. Wśród działań podjętych na Ukrainę 

od 2014 roku, które UE wymienia jako najważniejsze znajduje się program 

antykorupcyjny i proces reformy administracji publicznej, by zwiększyć przej-

rzystość działań i odpowiedzialność władz regionalnych. Unia Europejska 

przekazała również ponad 100 milionów euro na rozwój sektora prywatnego 

na Ukrainie poprzez asystę techniczną mającą na celu reformę legislacyjną, 

która ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności, 

a także na otwieranie centr doradztwa biznesowego dla tych też przedsię-

biorstw by ułatwić im dostęp do finansowania. Ponadto, Ukraina była jed-

nym z największych beneficjentów programu Erasmus+, z ponad 5 tysiącami 

studentów i profesorów biorących udział w zagranicznej wymianie w okresie 

do lata 2018 roku. Unia Europejska przeznaczyła 12.8 miliarda euro na na-

stępne lata by stymulować dalszy rozwój kraju 36. Unia Europejska jest obec-

nie najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Zgodnie z najnowszymi 

dostępnymi statystykami unijnymi, które dotyczą roku 2016, handel Ukrainy 

z UE stanowił 40% całkowitego ukraińskiego handlu, a 0.9% handlu unijnego, 

z obrotem w wysokości 29,6 miliarda euro. Eksport z Ukrainy do krajów Unii 

osiągnął 13,1 miliarda (wykres 4). Głównym towarem eksportowym były 

surowce, w tym żelazo, stal, wyroby górnicze i rolnicze, a także produkty 

chemiczne i maszyneria. Import dóbr unijnych na Ukrainę wyniósł zaś 16,5 

miliarda euro. Importowane były głównie środki chemiczne, wyroby gotowe, 

maszyneria Zgodnie z danymi Unii Europejskiej, zarówno eksport do Unii 

Europejskiej, jak i import z Unii zwiększyły się o 27% między styczniem  

a sierpniem 2017 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku 201637. 

Jest to konsekwencja wejścia w życie umowy o pogłębionej i całościowej 

strefie wolnego handlu38. Ukraina jest na 24 miejscu wśród partnerów UE 

                                                           
36

 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-
partnership_en [dostęp: 15.01.2018]   
37 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ [dostęp: 

22.01.18]  
38 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm?locale=en [dostęp: 10.10.2017]  



OCENA  AKCESJI UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

182 
 

jeśli chodzi o największych eksporterów i na 26 miejscu wśród importerów.  

Pośród krajów unijnych najważniejszymi partnerami handlowymi Ukrainy 

były Polska i Niemcy39. 

METODYKA BADAŃ 

Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) to wielokryterialna metoda po-

dejmowania decyzji. Twórcą modelu jest Thomas Saaty. Metoda AHP polega 

na wyprowadzeniu relatywnej skali ocen dla policzalnych oraz niepoliczal-

nych i ulotnych kryteriów 40.  Wielokryterialne podejmowanie decyzji pozwa-

la na przedstawienie spójnej rodziny kryteriów i wybranie optymalnego wa-

riantu. Aby to było jednak możliwe, spełnione muszą być określone warunki. 

Po pierwsze, należy odpowiednio dobrać kryteria cząstkowe i unikać ich 

powielania. Powinno się także unikać ich zbyt dużej ilości i dokonać ich agre-

gacji, jeśli jest to możliwe. Przyjmuje się, że ich ilość nie powinna przekra-

czać liczby 7+ - 2 tj. 5 - 9.  Model ten charakteryzuje się hierarchiczną budo-

wą problemu. Cel nadrzędny znajduje się na szczycie hierarchii, a pod nim 

umieszcza się kryteria i subkryteria. Poszczególne elementy porównuje się 

parami na każdym poziomie hierarchii w stosunku do wspólnego kryterium 

znajdującego się wyżej w hierarchii, co umożliwia zbadanie ich wpływu na 

cel nadrzędny i pokazanie przewagi jednego elementu nad drugim. Zgodnie 

z zasadą hierarchicznej kompozycji priorytetów, wartości kryteriów lokal-

nych mnożone są przez wartości kryteriów globalnych, a następnie dodawa-

ne są do wartości elementów znajdujących się na najniższej pozycji w hie-

rarchii 41. 

 

 

 

                                                           
39 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170712-1 [dostęp: 

22.01.18]  
40

  W. Adamus (red. nauk.), The Analytic Hierarchy & Network  Processes. Application in Solv-
ing Multicriteria Decision Problems, Jagiellonian University Press, Krakow 2008. 
41

 W. Adamus,  A. Gręda, Wielokryterialne wspomaganie decyzji w rozwiązywaniu   problemów 
organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005, Nr 2, s. 7, 10.  
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Rysunek 1. Hierarchia decyzyjna w modelu AHP 

Źródło: W. Adamus (red. nauk.). The Analytic Hierarchy & Network  Processes. Application in 
Solving Multicriteria Decision Problems, Jagiellonian University Press, Krakow, 2008 

Aby można było zastosować metodę AHP, niezbędne jest zgromadzenie 

słownych opinii ekspertów, a także zastosowanie istniejących już pomiarów  

i danych statystycznych koniecznych do podjęcia decyzji. Werbalne opinie 

muszą być następnie przedstawione w formie numerycznej, aby możliwe 

było dokonanie pomiaru niepoliczalnych kryteriów i celów. Dokonanie tego 

umożliwia fundamentalna skala porównań Saaty’ego.42 Poszczególne pary 

kryteriów oceniane są przez respondenta, który wskazuje na to, w jakim 

stopniu jeden z elementów przeważa nad drugim. Jego preferencje zapisy-

wane są w formacie liczbowym, w skali od 1 do 9, gdzie 1 oznacza, że ele-

menty te mają dla respondenta jednakowe znaczenie, a 9 oznacza ekstre-

malną lub absolutną przewagę jednego elementu nad drugim43. 

                                                           
 

42
  G. Sudoł, E. Mleczko, W. Adamus, Wykorzystanie Metody T.L. Saaty’ego AHP (Analytic 

Hierarchy Process) do Opracowania Modelu Szkolenia Chodziarzy w Mezocyklu Bezpośrednie-
go Przygotowania Startowego, [w:] Основи Побудови Тренувального Процесу В Циклічних 
Видах Спорту, Міністерство освіти і науки України  Харківська державна академія фізич-
ної культури , Збірник наукових праць Випуск 1, Харків 2017, s. 116 – 136.    
43

 W. Adamus, P. Łasak,  Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad 
rynkiem finansowym, „Bank i Kredyt” 2010, Vol. 41 No.4, s. 76 – 79. 
45 

W. Adamus, J. W. Florkowski, The evolution of shale gas development and Energy security in 
Poland: Presenting a hierarchical choice of priorities, “Energy Research & Social Science”, 
20(2016) 168 -178,  ELSEVIER. 
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Zestawienie kryteriów pozwala na wygenerowanie macierzy porównań 
parami, które tworzone są na każdym poziomie hierarchii. Najpierw budo-
wana jest macierz, która pokazuje, jak ważne są konkretne kryteria w sto-
sunku do celu nadrzędnego, a następnie tworzone są macierze, które od-
zwierciedlają znaczenie subkryteriów w odniesieniu do kryterium głównego. 
Na końcu zaś powstają macierze, które pokazują, jak ważny jest każdy z 
przyjętych wariantów decyzyjnych w stosunku do subkryteriów znajdujących 
się na wyższym poziomie.  

Analityczny proces hierarchiczny (AHP) składa się z nastąpujących kroków45: 

1) Utworzenie struktury hierarchicznej procesu decyzyjnego (drzewa 
decyzyjnego),  

2)  Zdefiniowanie preferencji decydenta (eksperta) oraz obliczanieocen-
ważności dla   wszystkich elementów hierarchii (kryteriów, subkryte-
riów),  

3) Określenie wzajemnych preferencji (wag) w odniesieniu do kryte-
riów i wariantów decyzyjnych- wyliczenie wag  (priorytetów),  

4) Obliczenie  współczynników niespójności CR (consistency ratio)  w 
porównywanych kryteriach i subkryteriach,  W etapie  tym chodzi o 
logiczność porównań kryteriów. T. Saaty zakładał, że CR powinno być 
mniejsze lub równe 10%46 

5) Opracowanie  szczegółowe alternatyw decyzyjnych w postawionym 
problemie, 

6) Porównanie między sobą parami alternatyw w odniesieniu do 
wszystkich subkryteriów, 

7) Obliczenie priorytetów liczbowych (wag) dla określonych alternatyw, 
8) Wybór najlepszej alternatywy, 
9) Wdrożenie do praktyki wybranej alternatywy. 

 

PRZEDMIOT BADAŃ 

 Przedmiotem badania jest odpowiedź na postawiony problem decyzyjny 

dotyczący tego, czy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej. Aby odpowie-

dzieć na to pytanie, skonstruowano cel główny oraz warianty odpowiedzi. 
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Kwestionariusz przedstawiony ankietowanym składał się z trzech kryteriów 

głównych; ekonomicznego, politycznego oraz społecznego, a także odpo-

wiednich subkryteriów do każdego z wyżej wymienionych kryteriów. Analiza 

przeprowadzona została w dwóch etapach: 1. w ujęciu kosztów oraz 2. ko-

rzyści ze wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Badania empiryczne prze-

prowadzone zostały wśród 50 respondentów narodowości polskiej i ukraiń-

skiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2018.   W badaniu 

wzięli udział studenci i absolwenci do roku po ukończeniu studiów, takich 

kierunków jak: ukrainoznawstwo, stosunki międzynarodowe, politologia oraz 

ekonomia międzynarodowa, czyli osoby posiadające wiedzę z zakresu Unii 

Europejskiej, stosunków międzynarodowych, aktualnych wydarzeń.  

KOSZTY I KORZYŚCI Z WEJŚCIA UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Rysunek 2. Hierarchia decyzyjna AHP w ujęciu kosztów 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 3. Hierarchia decyzyjna AHP w ujęciu korzyści 

Źródło: Opracowanie własne   

Tabela 1. Analiza i ocena poszczególnych kryteriów subkryteriów w ujęciu kosztów  

Kryterium ekonomiczne  
Ryzyko niewy-

dolności makro-
ekonomicznej UE 

Unia Europejska mocno przeżyła kryzys w 2008 roku i dalej jest w słabej kondycji. 

Rozszerzenie wspólnoty o kolejny kraj wiążę się z kosztami, a szczególnie przyłą-

czenie kraju, który dzieli przepaść ekonomiczna między znaczną większością 

państw członkowskich. PKB per capita Ukrainy jest na bardzo niskim poziomie- 

2185,7$. Jeśli chodzi o europejskie kraje, tylko Mołdawia zajmuje niższą pozycję.  

Gospodarka ukraińska jest słabo rozwinięta i mogłaby nie znieść dobrze europej-

skiej konkurencji, co spowodowałoby jeszcze większe problemy ekonomiczne 

kraju.   

Ryzyko destabili-
zacji organiza-

cyjnej 

W Radzie UE głosowanie zazwyczaj odbywa się z użyciem metody większości 

kwalifikowanej, czyli 55% państw reprezentujących co najmniej 65% ludności UE 

musi być „za”. Populacja Ukrainy wynosi 45 milionów, co sprawia, że po wyjściu 

Wielkiej Brytanii z UE byłaby wśród 5 najludniejszych krajów europejskich. W ten 

sposób niedoświadczony i skorumpowany kraj miałby większy wpływ na podjęcie 

decyzji niż niektóre z państw założycielskich.   

Brak zapewnie-
nia zwrotu 
nakładów 

inwestycyjnych 
w perspektywie 
długotermino-

wej 

Uczestnictwo w unijnym budżecie oznacza, że niektóre gałęzie gospodarki są 

dotowane z finansów unijnych. Ukraina jest jednym z najbiedniejszych, ale też 

najludniejszych krajów w Europie, potrzebowałaby europejskiej pomocy, żeby 

sprostać konkurencji ze strony innych krajów UE (szczególnie jeśli chodzi o rolnic-

two) i aby dogonić nawet najbiedniejsze kraje członkowskie. Ponadto, według CFR 

Sovereign Risk Index Ukraina znajduje się na trzecim miejscu na świecie wśród 

krajów o największym ryzyku niewypłacalności długu zagranicznego. Będąc krajem 

skorumpowanym, targanym wojną, częstymi zmianami rządów, ruchami separaty-

stycznymi, istnieje ryzyko, że nakłady finansowe poniesione przez UE nie przynio-

słyby oczekiwanych rezultatów i mogłyby zostać wykorzystane w niewłaściwy 

sposób.   

Kryterium polityczne 



Wiktor Adamus, Sebastian Bobkiewicz, Jan Szewczyk                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.169-204 

187 

Wsparcie kraju 

o niestabilnej 

sytuacji we-

wnątrzpań-

stwowej 

Sytuacja wewnątrz kraju jest napięta. W jednej części kraju toczy się wojna, inna 

opanowana jest przez separatystów, którzy twierdzą, że należy do Rosji. Granice 

państwowe nie są zatem obecnie jednoznacznie określone. W kraju dochodzi do 

częstych zmian w rządzie, a niektórzy politycy żyją w strachu o swoje życie. Po-

nadto Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. 

Zgodnie z Corruption Perceptions Index Ukraina znajduje się na 30. miejscu.   

Wsparcie kraju, 
w którym łamie 
się prawa czło-

wieka oraz 
mniejszości 

Jednym z warunków przystąpienie do UE w ramach kryteriów kopenhaskich jest 
przestrzeganie praw człowieka oraz respektowanie mniejszości. Na Ukrainie, a w 
szczególności na terenach objętych wojną i Krymie, obserwuje się arbitralne 
aresztowania i zatrzymania, wymuszone zniknięcia, znęcanie się i tortury. Miesz-
kańcy Krymu nieposiadający rosyjskiego obywatelstwa są dyskryminowani, nie 
mogą posiadać ziemi, zajmować stanowisk w administracji publicznej ani brać 
udziału w wyborach. Na terenie całego kraju dochodzi do łamania wolności słowa i 
porwań dziennikarzy. 

Zaostrzenie 
konfliktu z Rosją 

Rosja, mimo rozpadu ZSRR i ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę niemalże 30 
lat temu, dalej zainteresowana jest podporządkowaniem sobie części terytorium 
Ukrainy. Każdy krok podjęty przez UE i Ukrainę w celu zintensyfikowania koope-
racji powoduje negatywną reakcję Rosji. Przyłączenie Ukrainy do UE mogłoby 
spowodować znaczne pogorszenie stosunków między Rosją a krajami UE, co 
mogłoby odbić się na wymianie handlowej,   dostawie gazu,  a nawet wywołać 
bezpośrednią agresję.   

Kryterium społeczne 
Wzmożona 

migracja do UE  

Usunięcie barier w podejmowaniu pracy i zamieszkaniu na terenie Unii Europej-
skiej może spowodować znaczne zwiększenie emigracji Ukraińców na teren 
bogatszych państw UE, co może spowodować niezadowolenie lokalnych miesz-
kańców z powodu zwiększenia ilości tańszej siły roboczej.  

Wzrost idei 

populistycznych 

Integracja kolejnego członka UE może spowodować wzrost idei populistycznych 
związanych z chęcią wyjścia z Unii Europejskiej w obecnych krajach członkow-
skich. Wiele kraju przeciwnych było poszerzeniu w 2004 roku i obwinia je za 
obecny kryzys unijny. W ostatnich latach nasiliły się ruchy narodowościowe, takie 
jak Front Narodowy we Francji. Powoduje to zintensyfikowanie podziałów spo-
łecznych i odrodzenie skrajnie prawicowych partii o antyunijnej polityce. Ruchy te 
mogą nasilić się w przypadku ewentualnego wstąpienia Ukrainy do UE, szczegól-
nie biorąc pod uwagę słaby rozwój gospodarczy, niskie PKB i toczącą się wojnę na 
terenie Ukrainy, co może posłużyć skrajnie prawicowym partiom za argument do 
opuszczenia Unii.   

Negatywny 
wpływ na jed-
ność i stabilność 
UE   

Państwa członkowskie podzielone są co do potencjalnego członkostwa Ukrainy w 
UE. Przeciwne są m.in. Holandia, Belgia, Francja, Niemcy. Przyjęcie kraju wbrew 
woli tak dużej i silnej grupy krajów mogłoby spowodować rozłam w organizacji. 
Ponadto, Ukraina jest jednym z najludniejszych europejskich krajów, otrzymałaby 
dużą liczbę głosów w Radzie mimo braku doświadczenia, co mogłoby spotkać się 
ze sprzeciwem krajów z dłuższym stażem unijnym, a to z kolei mogłoby wpłynąć 
na stabilność organizacji.  

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 2. Analiza i ocena poszczególnych kryteriów i subkryteriów w ujęciu korzyści 

Kryterium ekonomiczne  
Powiększenie 

wspólnego 
rynku  

Członkostwo Ukrainy w UE oznaczałoby, że zaczęłaby tam obowiązywać zasada 
wspólnego rynku obejmującego swobodny przepływ ludzi, kapitału, towarów 
oraz usług ( a to zapoczątkowane już zostało poprzez wejście w życie DCFTA i 
przyniosło wzrost zarówno importu jak i eksportu). Wejście do UE zwiększyłoby 
zaufanie zagranicznych inwestorów do ukraińskiej gospodarki, przedsiębiorstwa 
unijne mogłyby wykorzystać niespenetrowany jeszcze rynek ukraiński z tanią siłą 
roboczą, co mogłoby spowodować wzrost konkurencyjności gospodarki unijnej. 
Zgodnie z ideą wspólnego rynku, przedsiębiorstwa miałyby ułatwienia w prowa-
dzeniu rozszerzonej działalności gospodarczej, a konsumenci mogliby cieszyć się 
zwiększonym wyborem produktów.   

Przyjęcie kraju o 

największych 

zasobach czarno-

ziemów w  

Europie  

Ukraina jest krajem posiadającym najbardziej żyzne ziemie w Europie. Dysponuje 
niemalże jedną trzecią powierzchni gruntów całej UE, a z tego 70% zajmują 
czarnoziemy. Dzięki temu ma jedne z najlepszych warunków do produkcji rolnej 
na świecie i mogłaby wyżywić Europę, po cenach niższych niż inni główni ekspor-
terzy. Potrzebuje jednak bardziej zaawansowanych technologii, lepszych nasion i 
nawozów, żeby wykorzystać swoją naturalną przewagę i zostać czołowym eks-
porterem. Przyłączenie do Unii mogłoby też spowodować uwolnienie sprzedaży 
ziemi dla zagranicznych inwestorów, co nie jest możliwe od 1991 roku. Ich przy-
ciągnięcie, a także samo uwolnienie sprzedaży dla wszystkich, mogłoby pozwolić 
na modernizację rolnictwa.  

Przyjęcie kraju z 

obszernymi 

złożami gazu  

Zgodnie ze słowami ukraińskiej agencji Ukrgeofizik na terenie kraju znajduje się 
dalej około 5.5 tryliona metrów sześciennych nieodkrytych złóż gazu.  Ukraina ma 
w planie zwiększanie jego wydobycia, a także zmniejszanie jego konsumpcji we-
wnątrz kraju, co pozwoliłoby na zwiększenie eksportu własnego gazu do krajów 
UE, a to z kolei mogłoby przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia Europy od 
rosyjskiego gazu. Sektor gazowy na Ukrainie jest jednak skorumpowany, unijne 
regulacje mogłyby pomóc Ukrainie zredukować ten problem. Zmniejszenie korup-
cji oraz wewnętrznej konsumpcji przyniosłoby korzyści całej Europie.   

Kryterium polityczne 

Uzyskanie part-
nera o strate-
gicznej pozycji 
geopolitycznej  

Ukraina położona jest między będącą w nieustającym konflikcie z resztą krajów 
europejskich Rosją oraz krajami UE. Poprzez Ukrainę odbywa się tranzyt rosyjskie-
go gazu. Położona jest w rejonie Morza Czarnego, na którego terytorium znajdują 
się liczne złoża bogactw naturalnych i które jest miejscem intensywnej wymiany 
handlowej i tranzytowej oraz cieszy się szczególnym zainteresowaniem Rosji, 
która dąży do przejęcia nad nim kontroli i zastraszenia krajów UE i NATO. Proeu-
ropejska Ukraina to bufor między Rosją a Zachodem, bezpieczniejsza Ukraina 
oznacza bezpieczniejszą UE. 

Zwiększenie 

kontroli nad 

migracją ludno-

ści  

Zintensyfikowanie kontroli granicznych na granicy Ukrainy z jej sąsiadami nienale-
żącymi do UE pozwoliłoby na ograniczenie liczby nielegalnych imigrantów prze-
dostających się na tereny unijne poprzez terytorium ukraińskie. Pozwoliłoby to 
też na zredukowanie problemu nielegalnej emigracji Ukraińców na tereny UE, 
szczególnie Polski, gdzie pracują za mniejszą stawkę niż Polacy.    

Osłabienie 

wpływów Rosji  

W kraju występują tendencje separatystyczne (szczególnie na wschodzie) i pod-
żegane są one przez Rosję. Rosja dalej ma silny wpływ na to, co dzieje się w kraju, 
a także dalej dąży do przejęcia części ukraińskiego terytorium, co jest widoczne 
poprzez aneksję Krymu oraz wojnę w Donbasie. Członkostwo Ukrainy w UE 
pokazałoby Rosjanom, że Ukraina nie jest już pod ich kontrolą i przyjęła politykę 
proeuropejską, a także, że w przypadku agresji na terytorium ukraińskim narażają 
się całej UE.   



Wiktor Adamus, Sebastian Bobkiewicz, Jan Szewczyk                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.169-204 

189 

Kryterium społeczne  
Zwiększenie 

liczby ludności w 

wieku produk-

cyjnym  

Ukraina posiada ponad 45 milionów mieszkańców, z czego ponad 70% to ludność 

w wieku produkcyjnym, co stanowi przeciwwagę dla starzejącego się społeczeń-

stwa europejskiego. Wśród Ukraińców można znaleźć zarówno osoby stanowiące 

tanią siłę roboczą, jak i osoby z wykształceniem wyższym, co mogłoby pozwolić 

na dalszy zrównoważony rozwój społeczny.   

Wzrost zaufania 
społeczeństwa 
wobec unijnych 

wartości i  
zasad  

Mimo, że Unia Europejska założona została głównie z powodów politycznych i 
ekonomicznych, Traktat Lizboński mówi też o wspólnych wartościach, takich jak 
idea włączenia (inkluzji) i uniwersalnych praw człowieka, zgodnie z którymi nikt nie 
może być dyskryminowany, a także o wzajemnej tolerancji i równości. Przyłączenie 
Ukrainy oznaczałoby, że te uniwersalne i fundamentalne wartości są dalej postrze-
gane jako kluczowe dla integracji europejskiej.   

Pozytywny 

wpływ przyłą-

czenia Ukrainy 

na inne kraje 

postradzieckie  

Ukraina wywiera wpływ polityczny oraz społeczny na świat postradziecki. Przyłą-

czenie Ukrainy do Unii dałoby pozytywny sygnał innym krajom postradzieckim 

(takim jak: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Mołdawia, Białoruś czy Kazachstan), że 

mogą walczyć o swoją niezależność od Rosji i nie muszą bać się oddalenia od niej. 

Mogłoby to pobudzić dążenia wolnościowe w tych krajach, dążenia do stania się 

krajem proeuropejskim i do stania się członkiem UE.   

Źródło: Opracowanie własne  

Kryteria oraz subkryteria zostały wyznaczone na podstawie literatury 

użytej do napisania tego artykułu. Zostały one wyselekcjonowane w sposób 

subiektywny na potrzeby zastosowania metody AHP. Kryteria główne to 

kryteria: ekonomiczne, polityczne i społeczne, mające odniesienie do kryte-

riów kopenhaskich. Subkryteria uwzględniają najczęściej komentowane  

i opisywane przez ekspertów korzyści oraz koszty związane z wejściem Ukra-

iny do Unii Europejskiej. Analiza za pomocą metody AHP przeprowadzona 

została przy pomocy programu „Super Decisions”. Wyodrębniono dwie al-

ternatywy decyzyjne bazujące na odpowiedziach respondentów. Alternaty-

wa „A” zakłada, że Ukraina zdaniem respondentów powinna wstąpić do Unii 

Europejskiej. Alternatywa „B” z kolei zakłada, że Ukraina nie jest gotowa do 

stania się członkiem UE. Badania empiryczne przeprowadzone zostały, jak 

wspomniano wcześniej, wśród 50 respondentów narodowości polskiej  

i ukraińskiej. W badaniu wzięli udział studenci i absolwenci do roku po ukoń-

czeniu studiów, takich kierunków jak: ukrainoznawstwo, stosunki międzyna-

rodowe, politologia oraz ekonomia międzynarodowa, czyli osoby posiadają-

ce wiedzę z zakresu Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, aktu-

alnych wydarzeń. Wszyscy respondenci studiowali lub też dalej studiują  

w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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KORZYŚCI Z WEJŚCIA UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Rysunek 4. Hierarchia w ujęciu „korzyści” utworzona przy wykorzystaniu programu Super 
Decisions  
Źródło: Opracowanie własne 
 
 

 
Rysunek 5. Wyniki porównania kryteriów głównych w procentach   

Źródło: Opracowanie własne  

 

Po przeprowadzeniu analizy porównawczej kryteriów głównych w ujęciu 

„korzyści” okazało się, że kryterium polityczne, z wynikiem 40,33%, jest naj-

ważniejszym w opinii respondentów, osiągając niewielką przewagę nad kry-
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terium ekonomicznym, które osiągnęło wynik 37,51%. Na trzecim miejscu 

uplasowało się kryterium społeczne, które stanowiło 22,15% całości rezulta-

tów. Wynik ten wskazuje, że respondenci widzą polityczne korzyści z integra-

cji Unii Europejskiej, co może być spowodowane jej strategicznym położe-

niem geopolitycznym oraz możliwością zmniejszenia rosyjskich wpływów na 

terenie kraju. Drugie miejsce kryterium ekonomicznego może oznaczać, że 

respondenci zdają sobie sprawę z bogactw naturalnych Ukrainy, takich jak 

żyzne ziemie i złoża gazu, a także widzą korzyści z powiększenia wspólnego 

rynku. 

 

Rysunek 6. Wyniki porównania subkryteriów w ramach kryteriów głównych w procentach 

W wyniku porównania subkryteriów w ramach kryterium ekonomicznego 

okazało się, że przyjęcie kraju o największych zasobach czarnoziemów  

w Europie jest najważniejszym kryterium dla respondentów (40.59%). Wyda-

je się zatem, że respondenci dostrzegają potencjał ukraińskiego rolnictwa. 

Na drugim miejscu, z wynikiem 36.37%, uplasowało się przyjęcie kraju  

z obszernymi złożami gazu, a na trzecim - powiększenie wspólnego rynku- 

23.04%. W ramach kryterium politycznego najważniejszą korzyścią poten-

cjalnego członkostwa Ukrainy w UE jest osłabienie wpływów Rosji, osiągając 

wynik 46.36%. Respondenci zdają sobie zatem sprawę z tego, że osłabienie 

wpływów Rosji na Ukrainie przyniosłoby korzyści Europie, która obawia się 

imperialistycznych zapędów Rosji. Na drugim miejscu znalazło się uzyskanie 

partnera o strategicznej pozycji geopolitycznej- 30.98%, a na trzecim zwięk-

szenie kontroli nad migracją- 22.65%. W ramach kryterium społecznego 
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respondenci wybrali pozytywny wpływ przyłączenia Ukrainy na inne kraje 

postradzieckie jako najważniejszy, co może wiązać się z faktem, że respon-

denci wierzą, że inne kraje postradzieckie mogą podążyć za przykładem 

Ukrainy i zintensyfikować wysiłki w celu zmniejszenia rosyjskich wpływów i 

zbliżenia do UE. Kryterium to osiągnęło 52.28% całości głosów, plasując się 

na pierwszym miejscu ze znaczną przewagą nad drugim kryterium, zwięk-

szeniem liczby ludności w wieku produkcyjnym - 36.31%.  

Subkryterium wzrostu zaufania wobec unijnych zasad i wartości zdobyło 

tylko 11.42% głosów. 

Tabela 3. Zbiorcze wyniki kryteriów głównych i subkryteriów modelu AHP w ujęciu „korzyści”  

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Rysunek 7. Wartości priorytetów globalnych w ujęciu „korzyści” 
Źródło: Opracowanie własne  

 

Ocena uzyskanych wartości dla priorytetów globalnych kryteriów głów-

nych modelu „korzyści” miała na celu skorelowanie odpowiedzi dotyczących 

dwóch alternatyw decyzyjnych (A, B). Pierwsza z nich zakłada, iż Ukraina 

wejdzie do Unii Europejskiej, druga zaś, że nie wejdzie. W ramach priorytetu 

globalnego kryterium politycznego alternatywa „A” osiągnęła 0,35525 i zo-

stała oceniona wyżej niż alternatywa „B” (0,20567). Może to oznaczać, że 

respondenci zdają sobie sprawę z tego, że przyłączenie Ukrainy do UE osłabi 

wpływy rosyjskie na Ukrainie, a to z kolei przyniesie korzyści UE. Również w 

przypadku kryterium ekonomicznego respondenci wyżej ocenili alternatywę 

„A” (0,16426) niż alternatywę „B” (0,09510). Odmiennie przedstawia się 

sytuacja w przypadku analizy priorytetów globalnych kryterium społecznego. 

Respondenci uznali, że Ukraina nie jest dobrym kandydatem do wstąpienia 

do UE w ramach tego kryterium.   
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KOSZTY WEJŚCIA UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Rysunek 8. Hierarchia w ujęciu „kosztów” utworzona przy wykorzystaniu programu Super 

Decisions 

 
Rysunek 9. Wyniki porównania kryteriów głównych w procentach 
Źródło: Opracowanie własne  
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Po przeprowadzeniu analizy porównawczej kryteriów głównych w ujęciu 

„kosztów” okazało się, że kryterium ekonomiczne, z wynikiem 46,37%, jest 

najważniejszym kosztem przyłączenia Ukrainy do UE w opinii respondentów. 

Na drugim miejscu, z wynikiem 36,26% uplasowało się kryterium polityczne. 

Na trzecim miejscu znalazło się kryterium społeczne, które stanowi 17,36% 

całości rezultatów. Wynik ten wskazuje, że respondenci zdają sobie sprawę  

z tego, że gospodarka ukraińska jest słabo rozwinięta i przyłączenie kraju  

o niskim poziomie rozwoju gospodarczego może mieć negatywny wpływ na 

UE, która i tak nie jest obecnie w najlepszej kondycji. Drugie miejsce kryte-

rium politycznego może oznaczać, że respondenci nie chcą, aby do Unii do-

łączył kraj objęty wojną, gdzie nie szanuje się praw człowieka ani mniejszo-

ści.  

 
Rysunek 10. Wyniki porównania kryteriów głównych w procentach  
Źródło: Opracowanie własne  
 

W wyniku porównania subkryteriów w ramach kryterium ekonomicznego 

w ujęciu „kosztów” okazało się, że brak zapewnienia zwrotu nakładów inwe-

stycyjnych w perspektywie długoterminowej jest najważniejszym subkryte-

rium dla respondentów- 44.49%. Na drugim miejscu, z wynikiem 34.36%, 

uplasowało się ryzyko destabilizacji organizacyjnej, a na trzecim- ryzyko nie-

wydolności makroekonomicznej w UE- 21.15%. Pokazuje to zatem, że re-

spondenci obawiają się, że Ukraina nie zagospodarowałaby dobrze środków 
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finansowych, które dostałaby od Unii, co może wiązać się z powszechną 

korupcją, niestabilnością polityczną oraz nieprzejrzystością prawną w kraju. 

Zdają sobie też sprawę, że jednym z kryteriów kopenhaskich jest istnienie 

gospodarki rynkowej zdolnej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi, aby 

zapobiec niewydolności organizacyjnej, a Ukrainę i inne kraje UE dzieli prze-

paść ekonomiczna, co oznacza, że ciężko byłoby jej spełnić to kryterium. W 

ramach kryterium politycznego respondenci zdecydowali, że największym 

kosztem przyłączenia Ukrainy byłoby wsparcie kraju o niestabilnej sytuacji 

wewnątrzpaństwowej, osiągając wynik 40.97%. Na drugim miejscu znalazło 

się wsparcie kraju, w którym łamie się prawa człowieka, z wynikiem 33.72%. 

Respondenci zdają sobie sprawę, że Ukraina nie spełnia kryteriów kopenha-

skich, takich jak stabilna demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw 

człowieka oraz mniejszości. Na trzecim miejscu znalazło się zaostrzenie kon-

fliktu z Rosją z wynikiem 25.32%. W ramach kryterium społecznego respon-

denci wybrali wzrost idei populistycznych jako najważniejszy.  

Kryterium to osiągnęło 45.23% całości głosów, plasując się na pierwszym 

miejscu. Na drugim miejscu, z wynikiem 32.50%, znalazł się negatywny 

wpływ na jedność i stabilność UE. Subkryterium wzmożonej migracji do UE 

zdobyło 22.28% głosów. Pokazuje to zatem, że respondenci obawiają się, że 

przyłączenie Ukrainy, o słabej gospodarce, niestabilnej sytuacji politycznej  

i której przyłączenie nie jest popierane przez wiele państw, mogłoby nasilić 

idee populistyczne i wzmocnić pozycję radykalnych ugrupowań prawico-

wych.   
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Tabela 4. Zbiorcze wyniki kryteriów głównych i subkryteriów modelu AHP w ujęciu „kosztów”  

 
Źródło: Opracowanie własne  

 

 

 
Rysunek 11. Wartości priorytetów globalnych w ujęciu „kosztów”   

Źródło: Opracowanie własne   

Ocena uzyskanych wartości dla priorytetów globalnych kryteriów głów-

nych modelu „kosztów” tak jak w przypadku analizy w ujęciu „korzyści” mia-
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ła na celu skorelowanie odpowiedzi dotyczących dwóch alternatyw decyzyj-

nych (A, B). Alternatywa „A” zakłada, iż Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, 

a alternatywa „B” zakłada, że Ukraina nie zostanie członkiem UE. W ramach 

priorytetu globalnego kryterium ekonomicznego respondenci uznali, że 

koszty takiej integracji są zbyt wysokie dla UE.  Alternatywa „A” osiągnęła 

wyższy priorytet (0,37134) niż alternatywa „B” (0,24756). Może być to zwią-

zane z przepaścią ekonomiczną między krajami UE i słabo rozwiniętą gospo-

darczo Ukrainą. Również w przypadku priorytetu globalnego kryterium poli-

tycznego, respondenci uznali, że Ukraina nie powinna wejść do Unii ze 

względu na zbyt wysokie koszty polityczne (0,26741). Tak samo przedstawia 

się sytuacja w przypadku priorytetu globalnego kryterium społecznego, choć 

przewaga alternatywy „A” (0,09028) nad alternatywą „B” (0,07899) jest 

mniejsza niż w przypadku oceny innych kryteriów.   

 

ZESTAWIENIE KORZYŚCI I KOSZTÓW W UJĘCIU METODY AHP DOTYCZĄCYCH 

PERSPEKTYWY WSTĄPIENIA UKRAINY DO UNII  EUROPEJSKIEJ 

Aby dokonać dogłębnej analizy problematyki wstąpienia Ukrainy do Unii 

Europejskiej, konieczne jest zestawienie korzyści i kosztów w poszczegól-

nych kryteriach głównych na podstawie priorytetów globalnych. Aby tego 

dokonać, skorelowano „koszty” oraz „korzyści” wyliczone wcześniej oraz 

wyznaczono ich stosunek. Pokazuje to z jakimi kryteriami respondenci wiążą 

największe korzyści dla UE, a z jakimi największe straty.   
 

Tabela 5. Zestawienie „korzyści” i „kosztów” priorytetów w ramach alternatywy  „A” 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 

 



Wiktor Adamus, Sebastian Bobkiewicz, Jan Szewczyk                                 ASO.A.1-2(13-14)/2019.169-204 

199 

Analizując zestawienie „korzyści” oraz „kosztów” zaobserwowano, że re-

spondenci wskazują na korzyści polityczne jako najważniejsze podczas oceny 

wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej (0,355). Wskaźnik ten generuje jednak 

również wysokie koszty polityczne, dlatego nie można wskazać na to kryte-

rium jako najlepszą opcję wyboru.  Kryterium ekonomiczne z kolei generuje 

największą liczbę kosztów (0,371) i dosyć niskie korzyści w porównaniu z 

kosztami, wskaźnik korzyści do kosztów wynosi zaledwie 0,442. W przypad-

ku kryterium społecznego korzyści wstąpienia byłyby najmniejsze zdaniem 

respondentów (0,162), niemniej relacja korzyści do kosztów jest dla tego 

kryterium najwyższa (1.796).   

Tabela 6. Zestawienie „korzyści” i „kosztów” priorytetów w ramach alternatywy „B”   

 

Źródło: Opracowanie własne  

W wyniku analizy priorytetów globalnych w kontekście alternatywy „B” 

największe korzyści zdaniem respondentów generuje kryterium polityczne- 

0,206. Jednocześnie jednak generuje ono wysokie koszty- 0,178. Najmniej-

szą wagę respondenci przykładają do kryterium ekonomicznego (0,384), co 

pokazuje, że nie widzą oni dużych kosztów ekonomicznych związanych  

z niewstąpieniem Ukrainy do UE. Najwyższy wskaźnik korzyści do kosztów 

prezentuje kryterium społeczne- 2,492. Korzyści wynikające z wyboru alter-

natywy „B” znacznie przewyższają koszty w ramach tego kryterium. Poprzez 

zsumowanie wygenerowanych rezultatów otrzymano stosunek „korzyści” do 

„kosztów” dla obu alternatyw. 
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Tabela 7. Zestawienie sum „korzyści” oraz „kosztów” dla obu alternatyw  

 

Źródło: Opracowanie własne   

Aby dokładnie zanalizować problem, porównano osobno korzyści oraz 

koszty w ujęciu alternatyw „A” oraz „B”. W przypadku korzyści, obliczenia 

wskazują, że relatywnie lepszą alternatywą w chwili obecnej jest alternaty-

wa „A”, czyli przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej (0,682). Natomiast  

w przypadku kosztów relatywnie lepszą alternatywą jest alternatywa „B” 

(0,505) czyli nie wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Analizując jednak 

relacje korzyści do kosztów zauważamy, że obecnie relatywnie nieznacznie 

lepszą dla Ukrainy jest alternatywa „B” (0,986) czyli nie wstąpienie obecnie 

Ukrainy do Unii Europejskiej.  

ZAKOŃCZENIE 

 Od czasu nawiązania pierwszych relacji z Unią Europejską, Ukraina po-

czyniła znaczne postępy w demokratyzacji, rozwoju społecznym oraz gospo-

darczym. Obecnie kraj ten łączy z Unią wiele umów, porozumień i traktatów,  

a w ostatnich latach doszło do przełomowych wydarzeń- zniesiono wizy  

i podpisano umowę stowarzyszeniową. Mimo zbliżenia Ukrainy i Unii Euro-

pejskiej, była republika radziecka ma jeszcze przed sobą dużo pracy, żeby 

sprostać unijnym wymaganiom. Przede wszystkim jeśli chodzi o gospodarkę, 

Ukrainę oraz Unię dzieli ekonomiczna przepaść, które nie wydaje się być 

możliwa do nadrobienia w przeciągu najbliższych kilkunastu lat. Poza tym, 

granice państwowe nie są dokładnie określone, w związku z aneksją Krymu 

przez Rosję, a także trwającymi walkami na wschodzie kraju. Tocząca się 

wojna pogarsza sytuację praw człowieka oraz mniejszości w kraju. Wszystko 

to sprawia, że Ukraina w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów niezbędnych do 

stania się członkiem UE.   

Kraje UE podzielone są co do ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii. 

Widać wiele korzyści, takich jak: osłabienie rosyjskich wpływów w kraju, rola 

Ukrainy jako bufora, wykorzystanie potencjału ukraińskiego rolnictwa, 

zwiększenie liczby ludności w wieku produkcyjnym czy też pozytywny wpływ 
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jaki przyłączenie mogłoby mieć na inne kraje postradzieckie. Z drugiej strony 

przyłączenie mogłoby spowodować zaostrzenie konfliktu z Rosją, zagrozić 

stabilności i wydolności organizacji, a także spowodować wzrost idei populi-

stycznych.   

W wyniku analizy AHP wśród 50. respondentów pokazano, że Ukraina nie 

jest gotowa do wejścia do Unii Europejskiej. Koszty integracji przewyższyłyby 

korzyści. Najważniejszymi korzyściami z ewentualnego członkostwa w UE 

według respondentów byłyby korzyści polityczne, związane z osłabieniem 

wpływów Rosji, uzyskaniem partnera o strategicznej pozycji geopolitycznej 

oraz zwiększeniem kontroli nad migracją. Za największe koszty z kolei re-

spondenci uznali koszty ekonomiczne, w tym ryzyko destabilizacji organiza-

cyjnej oraz niewydolności makroekonomicznej UE, a także brak zapewnienia 

zwrotu nakładów inwestycyjnych w perspektywie długoterminowej.   

Z przeprowadzonej analizy z pomocą metody AHP wynika, że mimo iż 

Ukraina poczyniła znaczne postępy w spełnianiu kryteriów członkostwa, 

według respondentów nie jest jeszcze gotowa do wejścia do Unii Europej-

skiej. Należy poczekać na rozwiązanie konfliktu o granice z Rosją, a także na 

poprawę sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju. W przeciwnym wypad-

ku ani Unia nie będzie gotowa na przyjęcie Ukrainy w swoje szeregi, ani 

Ukraina nie będzie w stanie spełnić kryteriów akcesyjnych.  
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