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Jarosław Rutkowski
1
 

Kryzys klimatyczny i demokratyczny  

w perspektywie edukacji skupionej na rzeczy 

1. Wstęp  

W czasach globalnego wirusa choroby zakaźnej COVID-19 [1], planetarnego kry-

zysu klimatycznego, kryzysu wspólnotowości bez trudu można wskazać, że z naszym 

światem jest coś nie tak. To poczucie dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym 

się zewsząd niepokojem [2, s. 276].  

Olga Tokarczuk wskazuje, że świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. Albo 

po prostu stajemy się wyznawcami prostych sił – fizycznych, społecznych, ekono-

micznych, które poruszają nami jakbyśmy byli zombie [2, s. 279]. Brak zauważenia, 

o którym pisze Tokarczuk to brak uwagi oraz poświęconego czasu na studiowanie spraw 

okaleczonego świata i na działanie. Mimo, że od lat obecne są różnorodne oznaki zmian 

klimatycznych, procesy niszczące demokrację, a tym samym jakość życia, to jednak 

mieszkańcy świata wykazują swoistą dezorientację i zdystansowanie. Być może wyda-

wało się wielu ludziom, że można pozostać przy takiej zdystansowanej obojętności, 

braku dociekań kryzysowego stanu rzeczy. Jednak dopiero pandemia pokazała mocniej 

zaślepienie ludzi i kryzysową kondycję świata.  

Ivan Krastev w rozważaniach na temat oddziaływań pandemii COVID-19 na nasze 

życie wskazuje, że ślepota jest charakterystyczna dla każdej epidemii. Czujemy się 

ślepi, bo nie zauważyliśmy, że pandemia nadchodzi i nie zrozumieliśmy, co się wokół 

nas dzieje [3, s. 80]. Należy podkreślić, że w tym osobliwym czasie jaskrawo ukazały 

swoje oblicze źle zorganizowane, niedofinansowane systemy ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej, oświaty i administracji publicznej [4]. To pandemia unaoczniła i zwery-

fikowała słabości tych obszarów sfery publicznej, które powinny być w centrum troski 

decydentów politycznych na szczeblu rządowym i gminnym. Tym samym brak nale-

żytego zaangażowania decydentów politycznych jeszcze przed okresem pandemii 

w zorganizowanie dobrej jakości usług publicznych, infrastruktury, służącej życiu 

mieszkańców, wskazuje na kryzys troski o wspólnotę i problemy z demokracją. Magda-

lena Środa wyjaśnia, że  

demokracja jako pojęcie i jako praktyka zawsze była nie tylko ograniczona na 

swoich obrzeżach przez strefę niedemokratyczną, lecz także zawierała w swym 

wnętrzu wiele elementów wyłączonych, które służyły jej do samookreślenia 

jako negatywny punkt odniesienia. Każda demokracja obejmowała wiele wew-

nętrznych grup, które nie były beneficjentami tego najbardziej ludzkiego 

z ustrojów, choć utrzymywały jego struktury [5].  

Claudio Magris dodaje, że demokracja w której dziś żyjemy, opiera się na polityce, 

która wyrzekła się wizji świata [6]. Zatem z demokracją jest coś nie tak.  

                                                                   
1 jaroslaw.rutkowski@phdstud.ug.edu.pl, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. 
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Wobec takiego rozpoznania, a zarazem w osobliwym czasie pandemii szczególnie 

aktualna jest potrzeba odnowy wspólnoty demokratycznej i wyjaśniania otaczającego 

nas świata, tkwiącego w jakże chybotliwej równowadze [7, s. 30]. Jednocześnie potrzeba 

czułego wejrzenia w nasz świat epoki antropocenu, odczytania jego kryzysowego stanu 

rzeczy i projektowania wraz z innymi lepszego świata. Może to być niezwykle twórczy 

i integrujący wielu ludzi proces działań. 

Czuła troska o świat to zatrzymanie się w szybkim biegu spraw globalnej cywilizacji, 

odrzucenie jej współczesnej pychy i podjęcie spraw ważnych dla naszej przyszłości. 

W rezultacie wyboru kursu w stronę troski o świat można za Václavem Havlem uznać, 

że świat jest i będzie pełen dziwnych rzeczy [8]. Ich odczytanie i zrozumienie staje się 

możliwe w warunkach edukacji. Dlatego ważna jest w tym zakresie edukacja skon-

centrowana na sprawach naszego świata, sprawach silnie splecionych ze zmianami 

klimatycznymi i aktywnością obywatelską.  

Jednocześnie José Ortega y Gasset podkreśla, że cały otaczający nas świat jest 

dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. Zdziwienie to początek 

zrozumienia [9]. To zaś jest progiem, za którym wkraczamy do wspólnej refleksji 

i działania z troską o nasz świat. W tym kontekście można wskazać, że spraw kryzysu 

klimatycznego nie można pozostawić politykom, lecz ich wspierać i kształtować lepszą 

wizję świata.  

Celem niniejszego tekstu jest refleksja teoretyczna skoncentrowana wokół kryzysu 

klimatycznego i demokratycznego świata oraz działań w perspektywie edukacji sku-

pionej na rzeczy. Jednocześnie proponowane rozważania są próbą myślenia o odnowie 

świata oraz przyjaznym zamieszkiwaniu na naszej planecie w warunkach pokoju. 

2. Kryzys klimatyczny  

Zygmunt Bauman w odniesieniu do problemów świata proponuje uwzględnić 

uwarunkowania interregnum jako okresu jeszcze nieznanej długości, rozciągającego 

się między układem społecznym, który dobiegł końca, a kolejnym, jeszcze nie całkiem 

zdefiniowanym i z pewnością nie całkiem postanowionym, który, jak się spodziewamy 

lub jak podejrzewamy zastąpi ten poprzedni [10]. Trudno o bardziej trafne rozpoznanie 

odnoszące się także do współczesnych ograniczeń pandemicznych, potęgi kapitału 

oraz destrukcyjnych zmian klimatycznych.  

W takich uwarunkowaniach interregnum można odczytywać kryzysową kondycję 

naszego świata oraz poszukiwać działań opartych na kursie w stronę czułości do świata. 

Podejmując się projektowania warunków do życia w pokoju wraz z innymi, warto na 

wstępie rozpoznać zagrożenia dla świata, które rezonują niszczycielską siłą.  
Zagrożenia, z którymi zmagamy się codziennie w XXI wieku wyznacza planetarny 

kryzys środowiskowy. Jednocześnie odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest człowiek 
z jego pychą eksploatacji zasobów naturalnych, hiperkonsumpcji i rozwoju gospodar-
czego. Stąd świat XXI wieku jest światem epoki antropocenu. Antropocen to termin 
zaproponowany w 2000 roku przez Eugena F. Stoermera i Paula J. Crutzena. Jest to 
ujęcie epoki geologicznej, która charakteryzuje się znacznym wpływem człowieka na 
ekosystem i geologiczny system planety Ziemia. Oblicza planetarnego kryzysu środo-
wiskowego są widoczne na świecie i dotykają każdego z nas. Codzienność wypełniają 
także katastroficzne doniesienia medialne o trzęsieniach ziemi, huraganach, powodziach, 
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gwałtownych burzach, pożarach, występujących w różnych częściach świata. Kryzys 
klimatyczny ma charakter planetarny. 

W powyższym kontekście warto zauważyć, że  

wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi odbija się na wielu aspektach 
jej klimatu. Najwięcej energii gromadzi się w oceanach, a wzrost ich tempe-
ratury sprzyja nasilonemu parowaniu wody. Więcej pary wodnej w atmosferze 
oznacza, z jednej strony, silniejsze ocieplenie (para wodna jest gazem cieplar-
nianym), a z drugiej – silniejsze burze i huragany. Cieplejszy ocean to także 
szybsze topnienie lądolodów, których krawędzie obmywa. Wzrost temperatury 
nie zachodzi w tym samym tempie na całym świecie, przez co zmieniają się 
różnice w nagrzaniu terenów na różnych szerokościach geograficznych i nie 
tylko. Powoduje to zmiany w kierunkach przepływów powietrza, a co za tym 
idzie – w miejscach występowania chmur i opadów. Wszystko to wpływa na 
statystyki pogodowe w poszczególnych regionach [11, s. 46-47].  

Innymi efektami ocieplania się klimatu są 

gorące dni szczególnie uciążliwe dla mieszkańców terenów zurbanizowanych. 
Odpowiada za to efekt „miejskiej wyspy ciepła”, oznaczający, że temperatura 
w mieście potrafi być o kilka stopni wyższa niż w okolicy. To rezultat współ-
działania kilku czynników, takich jak pokrycie dużych powierzchni materiałami, 
które dobrze pochłaniają promieniowanie słoneczne i silnie się nagrzewają, 
utrudniona wymiana powietrza uwięzionego pomiędzy budowlami czy pro-
dukcja ciepła przez ludzi (np. systemy ogrzewania i klimatyzacji, pojazdy, 
instalacje przemysłowe) [11, s. 49]. 

Warto podkreślić, że brak wyobraźni i świadomości skutków zmian klimatycznych 
decydentów politycznych prowadzi często do kształtowania przez nich infrastruktury 
fizycznej gmin, ich przestrzeni publicznych bez odniesienia do uwarunkowań klima-
tycznych. W rezultacie bardzo często  

tereny miejskie i przemysłowe charakteryzują się na ogół licznymi powierzch-
niami nieprzepuszczalnymi, uniemożliwiającymi wsią-kanie wody opadowej 
w grunt. Zamiast przesączać się przez kolejne warstwy gleby, woda spływa po 
dachach, chodnikach, jezdniach, powierzchniach parkingów, do kanalizacji. 
Jeśli opady są intensywne, woda gromadzi się w zagłębieniach terenowych – na 
jezdniach, w przejściach podziemnych, tunelach itp. Dochodzi też do szybkich 
wezbrań w wąskich strumieniach czy kanałach. Zjawiska takie nazywamy 
„powodziami błyskawicznymi” (ang. flash floods) [11, s. 51].  

Zadziwiające jest, że mimo wielu widocznych skutków zmian klimatycznych władze 
rządowe, samorządowe na świecie nie podejmują energicznych wysiłków na rzecz wy-
pracowania lokalnie systemowych rozwiązań i przygotowania kompleksowego swoich 
państw, gmin do nowych warunków życia. Polityki publiczne w zakresie ekologii, 
edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej nadal rzadko uwzględniają uwarunko-
wania planetarnego kryzysu środowiskowego.  

Jednocześnie mamy także problemy nie tylko z zanieczyszczeniem środowiska 
w zakresie utraty warstwy ozonowej, ale także z zakwaszaniem oceanów, zużyciem 
wody pitnej, zanieczyszczeniami chemicznymi, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, 
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utratą bioróżnorodności, utratą żyznych gleb, wymieraniem gatunków, burzliwymi 
zmianami klimatu. 

Ewa Bińczyk, rozpoznając powyższe oblicza klimatycznego kryzysu planetarnego 

naszego świata, podkreśla potrzebę wielu działań [12], w tym odejścia od subsydiów 

dla przemysłu paliwowego i lotniczego, inwestycji w energię odnawialną, wprowa-

dzenia podatków paliwowych na korporacje sprawiedliwe społecznie i dywidendy dla 

obywateli, opodatkowania emisji dóbr luksusowych (jachty, drugie domy oraz auta), 

wprowadzenia opodatkowania czerwonego mięsa, odejście od przemysłowego rol-

nictwa i połowów, przebudowy miast i transportu publicznego, a także masowe odna-

wianie zasobów przyrody oraz integrację uchodźców klimatycznych. Poza powyższymi 

postulatami autorka publikacji pt. „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” 

podkreśla pilną potrzebę dbałości o jakość życia na planecie o ograniczonych zasobach. 

Są to priorytetowe wyzwania, z którymi muszą się mierzyć współcześnie wspólnoty 

lokalne w ramach studiowania problemów klimatycznych o charakterze lokalnym 

i globalnym. To wyzwania o charakterze multidyscyplinarnym, wymagające nieustan-

nego uczenia się i projektowania zmian dotychczasowych praktyk codziennego życia 

i polityk publicznych. 

Dlatego Bińczyk wskazuje na konieczność rozmontowania skostniałych ram 

myślowych, w tym odejście od hiperkonsumpcji i rywalizacji na posiadane dobra ma-

terialne, a także odejście od modelu kapitalizmu skoncentrowanego na wzroście na 

rzecz kapitalizmu postwzrostu, rozwój czasu wolnego i dobrobytu społecznego, 

zamiast dominującej kategorii iluzji wzrostu i kultu PKB. 

Według Haralda Welzera  

ulegamy złudzeniu, że wzrost gospodarczy i pomnażanie dobrobytu to zjawiska 

naturalne, towarzyszące nam od zawsze. W rzeczywistości gospodarka rośnie, 

odkąd na masową skalę używamy kopalnych źródeł energii – węgla, gazu, 

ropy – czyli niewiele dłużej niż 200 lat [13, s. 29-31].  

Należy podkreślić, że zastosowanie kopalnych źródeł energii, które doprowadziło 

do wzrostu produktywności nie wiązało się ze wzrostem odpowiedzialności za eks-

ploatację zasobów naturalnych. Do tego doszły innowacje w handlu, technologiach, 

postęp w nauce, rozprzestrzenianie się idei liberalnych i demokratycznych, powsta-

wanie narodów. To wszystko razem wzmocniło wiarę w postęp i wzrost [13, s. 31-33]. 

Welzer wskazuje jednoznacznie, że to my, czyli Zachód, stworzyliśmy system, który 

dziś się globalizuje – ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Dlatego ponosimy 

odpowiedzialność za wypracowanie alternatywy
2
.  

Warto podkreślić, że przyczyną obecnej sytuacji jest znacząca autonomia sfery go-

spodarczej, która zdominowała sferę polityczną i skutecznie narzuciła logikę wzrostu 

PKB (czyli produktu krajowego brutto) jako miary postępu. W rezultacie politycy, 

                                                                   
2 Na poziomie kształtowania nowych praktyk europejskich Komisja Europejska Unii Europejskiej 

przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, w ramach którego UE chce stać się kontynentem 

neutralnym dla klimatu do 2050 roku. To plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie 

zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności 
biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. To także plan koniecznych inwestycji i dostępnych 

narzędzi finansowych, zapewniających transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 

społecznemu. Europejski Zielony Ład, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal_pl (Dostęp: 27.07.2021). 
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udostępniając zasoby naturalne bez troski o konsekwencje dla klimatu, bezrefleksyjnie 

kultywują model niezrównoważonego rozwoju gospodarczego na podstawie maksy-

malizacji zysków właścicieli kapitałów finansowych.  

To prowadzi do skrajnych nierówności dochodowych i majątkowych oraz nie-

spotykanej skali niszczenia świata [14]. W tym miejscu warto podkreślić, że w XXI 

wieku  

potrzeba nam realizowania przysługujących każdemu praw człowieka na miarę 

możliwości naszej życiodajnej planety. Potrzeba nam tworzyć takie gospodarki – 

od lokalnych po globalną – które pomogą całej ludzkości znaleźć się w prze-

dziale bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zamiast gonić za niekończącym się 

wzrostem PKB, czas odkryć, jak dobrze żyć w równowadze [14].  

Jednocześnie poszukując kierunków działań wobec zmian klimatycznych należy 

także odnowić świat ekonomii. Trzeba odwołać się do idei podmiotu, która potrafi 

przeciwstawić się rządzy zysku [15, s. 160]. To pozwoli ograniczyć anonimową potęgę 

pieniądza w ramach zglobalizowanego systemu gospodarczego. Dlatego szczególnie 

ważna jest obrona praw ludzkich, idei sprawiedliwości i wolności przed wszelką presją 

stanowionych praw, służących zarządzaniu życiem gospodarczym na korzyść najbogat-

szych [15, s. 161]. Jak podkreśla Alain Touraine „daleko nam jednak do takiego stanu 

rzeczy, o czym najlepiej świadczy kryzys, który trawi świat demokracji” [15, s. 161].  

Dodatkowo pandemia „postawiła świat na głowie”. Jednocześnie w tym czasie 

sama demokracja przeszła w stan uśpienia – w większości krajów europejskich wpro-

wadzono nadzwyczajne ustawy, posłów odesłano do domów i zakazano demonstracji, 

przesunięto wybory, a partie opozycji zaczęły tracić polityczne znaczenie [3, s. 22]. 

Tym samym w ramach ograniczeń pandemicznych ograniczono formy praktyk demo-

kratycznych. Zwiększył się deficyt demokracji.  

3. Chorowita demokracja  

W tym miejscu warto podkreślić, że pandemia jako zjawisko o zasięgu planetarnym 

nakłada się na procesy zmian klimatycznych. Zniszczenia środowiska przyrodniczego 

są pochodną swobody globalnego przepływu kapitału finansowego, jego drenażu zaso-

bów przyrodniczych, obojętności świata gospodarczego na zniszczenia klimatyczne, 

niepohamowanej hiperkonsumpcji mieszkańców naszej planety oraz słabości działań 

decydentów politycznych. Wobec tego w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 

potrzeba nam wypracowania wizji odpowiedzialnej i zaangażowanej polityki, daleko-

wzrocznego patrzenia w stronę odnowy zagrożonej planety, której jesteśmy sprawczą 

częścią. Potrzeba zwrotu w stronę transformacji – dotychczasowego modelu życia 

konsumpcyjnego, produkcji energochłonnej, dystrybucji władzy i współpracy ludzi. 

Dlatego poszukiwanie dróg, ścieżek i kierunków zmiany kryzysowej kondycji świata 

możliwe jest w warunkach dialogu i praktyk demokratycznych. W tej perspektywie 

zwłaszcza mieszkańcy wspólnot lokalnych w gminach próbują budować fora refleksji 

i działań z troską o nasz okaleczony świat.  

Jednak zakres tych wysiłków jest mocno ograniczany przez wpływowe grupy 

uprzywilejowane – polityków, działających w ramach dominującego modelu demo-

kracji reprezentatywnej. Warto zauważyć, że demokracja potrafi wypaczyć ideę repre-

zentacji. Ivan Krastev wskazuje, że wybory dają głos każdemu obywatelowi, ale tylko 
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o tyle, o ile nie oddają w pełni intensywności jego przekonań. I to właśnie ta tajemnica 

demokracji jest dziś w niebezpieczeństwie w świecie [3, s. 62] doświadczanym 

skutkami zmian klimatycznych i pandemii. Krastev przypomina, że  

w ciągu ostatniej dekady ponad dziewięćdziesiąt krajów na całym świecie było 

świadkami masowych protestów. Miliony ludzi zdecydowały się prowadzić 

długie działania na masową skalę z pominięciem partii politycznych, okazując 

nieufność wobec mediów głównego nurtu, najczęściej bez konkretnych przy-

wódców i formalnej organizacji [3, s. 64]. 

Jednocześnie w warunkach postępujących i destrukcyjnych skutków planetarnego 

kryzysu środowiskowego, zadziwiający jest brak konstruktywnych działań polityków, 

ich marazm. Co więcej, ich krótkowzroczność skoncentrowana na partykularnych inte-

resach kadencyjności mandatu wyborczego, obnażone zostały przez skalę zniszczeń na 

skutek zmian klimatycznych w wymiarze lokalnym oraz globalnym. W warunkach 

demokracji reprezentatywnej należy ze zdziwieniem zapytać –  

dlaczego tak długo milczeliśmy, dlaczego w obliczu nieuchronności katastrofy 

jeszcze dziś siedzimy z założonymi rękami i już nawet nie ze spuszczonym 

wzrokiem, lecz uparcie patrząc w bok? Dlaczego pozwoliliśmy, żeby to się 

działo, dlaczego byliśmy biernymi widzami dramatu? [16]. 

Jacek Bocheński wskazuje, że dziś chorowita demokracja umiera [17, s. 26]. Pisarz 

wyjaśnia, że demokracja nie daje sobie rady ze skoncentrowaną potęgą kapitału i tajną 

władzą wielkich korporacji, z mediami rządzącymi polityką według praw show-biznesu, 

z bezmiarem fałszywych treści w internecie [17, s. 27]. Tym samym demokracja repre-

zentatywna, w ramach której politycy wykazują od lat brak zaangażowania w żywotnie 

ważne sprawy lokalne i globalne, wymaga zmiany. Warto podkreślić, że dotychcza-

sowy porządek ograniczonych, sformatowanych praktyk demokratycznych wymaga 

odnowy. To ważne, ponieważ kryzys demokratyczny jest silnie spleciony z kryzysem 

klimatycznym. 

Jednocześnie w warunkach kryzysu klimatycznego i pilnej potrzeby działań, można 

dostrzec i doświadczyć wiele oddolnych inicjatyw społecznych w trosce o świat. To 

pozwala żywić nadzieję na odnowę warunków życia na ziemi w pokoju i demokracji. 

Odnowienie demokracji na drodze rozwoju demokracji uczestniczącej, demokracji 

interaktywnej [7, s. 214-217] jest konieczne i możliwe.  

Jacques Rancière wzywa do odnaleziona wyjątkowej mocy demokracji, która jest 

jej właściwa. Rancière wyjaśnia, że  

demokracja nie jest ani formą rządów pozwalających oligarchii panować 

w imię ludu, ani formą społeczeństwa, które reguluje władza towarów. Demo-

kracja to działanie, nieustannie podważające monopol oligarchistycznych 

rządów na życie publiczne, a jednocześnie wyrywające nasze życie z wszech-

władzy bogactwa [18].  

Odkrycie mocy demokracji jest możliwe na drodze uczenia się jej, poznawania 

i analizy jej różnorodnych praktyk oraz konstruktywnej krytyki praktyk niszczących 

demokrację. 
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W tym kontekście warto przyjąć zaproszenie Timothy Snydera do studiowania 

historii dwudziestego wieku, które pozwala uczyć się z doświadczeń minionego stu-

lecia i poszukiwać rozwiązań do odnowy demokracji. W rezultacie wybranych lekcji 

z historii ubiegłego wieku, uzupełnionych historią bieżącego stulecia można roztropnie 

działać, wykazując odpowiedzialność za oblicze naszego świata. Snyder wyjaśnia, że 

życie jest polityką dlatego, że świat reaguje na to, co robimy. Nasze drobne decyzje 

stanowią rodzaj głosu [19].  

Zatem wobec świata doświadczającego destrukcyjnych zmian klimatycznych na 

skutek pychy człowieka i schorowanej demokracji, należy podjąć to wyzwanie glo-

balne w ramach uczenia się świata i zaangażowania obywatelskiego. Jednocześnie 

należy okazać swój sprzeciw dla dalszych zniszczeń planetarnych i pozorowanych 

działań politycznych. Już nadszedł czas, aby energicznie, z werwą – z ekowerwą 

podjąć pilnie działania wspólnotowe w wymiarze lokalnym z troską o kondycję świata. 

Ewę Bińczyk proponuje odkrywać moc sprawczą pojęcia „ekowerwa” właśnie 

w warunkach nasilających się destrukcyjnych zmian klimatycznych o zasięgu plane-

tarnym. Pojęcie „ekowerwa” to także odpowiedź na wezwanie Olgi Tokarczuk, która 

postuluje stworzenie biblioteki nowych pojęć. Noblistka zachęca do działania – 

wypełnijmy je treścią eks-centryczną, taką, o której centrum nie słyszało. Będziemy 

potrzebowali nowych map oraz odwagi i humoru wędrowców, którzy nie zawahają się 

wystawić głowy poza sferę dotychczasowego świata, poza horyzont dotychczasowych 

słowników i encyklopedii [2, s. 29]. Postulat tworzenia biblioteki nowych pojęć to 

zaproszenie do wspólnego namysłu nad kondycją poranionego świata, uczenia się go, 

poszukiwania inspirujących praktyk i tworzenia projektów odnowy świata. Kryzys 

klimatyczny i demokratyczny to jednocześnie ważny czas dla edukacji, kształtującej 

warunki dla nowych działań w trosce o świat. W perspektywie odpowiedzialności za 

przyszłość edukacja skoncentrowana na sprawach tego świata i odnowie go, kształtuje 

nieograniczone możliwości stymulowania refleksji i nowych działań. To także czas 

odkrywania witalnego oblicza edukacji.  

Warto wskazać, że mieszkańcy naszej planety ucząc się, studiując i budując różno-

rodne formy współpracy na rzecz lepszego świata, stają po stronie otwartego domu – 

naszego świata, po stronie czułej wspólnoty splatającej troski lokalne i globalne. Olga 

Tokarczuk wyjaśnia, że czułość jest sztuką współodczuwania. Czułość personalizuje to 

wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do za-

istnienia, i ekspresji [20]. Warto podkreślić za pisarką, że czułość jest tym trybem 

patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, 

i od siebie współzależny [20]. 

Przyjęcie kierunku działań w perspektywie czułej troski o dobro wspólne, o nasz 

świat pozwoli projektować warunki do odnowy demokracji. Należy podkreślić, że 

troska o demokrację to troska o rozwój dostępnych form praktyk demokratycznych, 

w tym partycypację. Właśnie w tym ujęciu myślenie o partycypacji będzie wymagało 

dokonywania wyborów między różnymi możliwościami. Jednak, aby to zrobić należy 

mieć możliwość wyboru, a nie po prostu uczestnictwa w tworzeniu konsensusu. Ko-

nieczne jest posiadanie alternatywy umożliwiającej wybór pomiędzy opcjami [21, s. 206]. 

Ta wielość wypracowanych opcji odnowy kryzysowej kondycji świata i udział miesz-

kańców wspólnot lokalnych w wypracowaniu różnorodnych rozwiązań w tym zakresie 

są kluczowe. Dlatego szczególnie ważne wobec planetarnego kryzysu środowisko-
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wego są dialog, konsultacje, uczestnictwo i rozwijanie poczucia odpowiedzialności  

[22, s. 253] za warunki do życia na naszej planecie.  

W dotychczasowych rozważaniach teoretycznych przedstawiono kryzys klimatyczny 

silnie spleciony z kryzysem demokratycznym. Na podstawie powyższych refleksji 

przedstawiona została wizja zaangażowanej czułości i troski wobec okaleczonego 

zniszczeniami środowiskowymi świata.  

4. Edukacja skupiona na rzeczy 

Przedstawione rozważania wokół kryzysu klimatycznego i chorowitej demokracji 

pozwalają wskazać, że problemy, jakie musimy rozwiązać – gospodarcze, środowiskowe 

i polityczne – mają zasięg globalny. Nie ma najmniejszych nadziei na ich rozwiązanie, 

dopóki ludzie nie zjednoczą sił i nie zaczną współpracować w niespotykanym dotąd 

stopniu [23, s. 97-98]. Zatem uczenie się zależności i wpływu spraw lokalnych, powią-

zanych z globalnymi wymaga gotowości do dialogu i poznania różnych racji. Jedno-

cześnie w procesie edukacji musimy się wszyscy nauczyć efektywnego uczestnictwa 

w takich dyskusjach, postrzegania samych siebie jako „obywateli świata” [23, s. 98]. 

W świetle dotychczasowych refleksji w zakresie kryzysowej kondycji świata – pla-

netarnych zniszczeń klimatycznych i kryzysu demokracji – warto skierować uwagę na 

edukację i wspólnotę lokalną. To obszary, w których można odnaleźć witalne zasoby 

odnowy świata. 

Jan Masschelein i Maarten Simons wskazują, że edukacja to całość praktyk, których 

celem jest utrzymywanie spraw tego świata poza cyklami konsumpcji oraz poza zasię-

giem interesów polegających na wykorzystaniu i wymianie wartości [24]. W przedsta-

wionym ujęciu edukacja wyraża troskę o sprawy świata. Działania z troską o świat 

w warunkach kryzysu klimatycznego i demokratycznego, stanowiące swoistą mozaikę 

aktywności w ramach poszukiwań, dociekań, ćwiczeń, eksperymentowania, projekto-

wania rozwiązań, mogą zarazem stanowić ważny zbiór praktyk edukacyjnych w kształ-

towaniu wspólnotowości [25-27] lokalnej, gminnej.  

Aleksandra Kunce stwierdza, że  

doświadczenie lokalne tonie w konkretach: gestach, słowach, czynach, spojrze-

niach, ruchach, dotyku, w podtrzymywaniu i powtarzaniu tej misternej sieci 

wiążącej człowieka z miejscem. Splecione wspólnoty, miejsca i osoby stanowi 

triadę, na której wspiera się doświadczenie lokalne [28].  

Tym samym we wspólnocie lokalnej warto poszukiwać praktyk, które kształtują 

wizje lepszego świata. Kunce wskazuje, że te starania budują doświadczenie lokalne, 

wychodzące w stronę wyzwań globalnych. Ta słyszalność głosów i widzialność aktyw-

ności ludzi ma decydujące znaczenie dla odnowy demokracji i jej witalności.  

W tym miejscu należy podkreślić, że ważną częścią działań mieszkańców wspólnot 

lokalnych na rzecz odnowy świata jest edukacja. W poczuciu odpowiedzialności za 

przyszłość realizowana edukacja skoncentrowana na sprawach tego świata i odnowie 

go, to edukacja skupiona na rzeczy. Warto zaznaczyć, że edukacja skupiona na rzeczy 

nie jest zamknięta, sformatowana i realizowana jedynie w warunkach szkoły. Działania 

uczniów, nauczycieli oraz innych mieszkańców gminy skupione na rzeczy, mogą kształ-

tować zatroskaną o sprawy świata wspólnotę społeczną, a tym samym wspólnotę myśli 

lokalnej. To wspólnota osób zaangażowanych w budowanie obywatelskiego forum, 
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gdzie jest wytwarzana wiedza społecznie użyteczna na rzecz porozumienia i współ-

pracy międzypokoleniowej.  

Jednocześnie warto pamiętać, że z edukacyjnego punktu widzenia może być tylko 

jeden świat. Świat jest tym, co jest dane, tym, co zewnętrzne, w czym wszyscy zosta-

liśmy narodzeni [29]. Wobec tego należy wskazać za Arendt, że edukacja jest raczej 

rozstrzygającym momentem, ukazującym naszą miłość do świata [29]. Arendt podkreśla, 

że sprawą, rzeczą skupiającą naszą uwagę jest świat, nasz świat. Tym samym troska 

o jego odnowę, jest naszą wspólną rzeczą. Wysiłki z tym związane są silnie nacecho-

wane odpowiedzialnością za przyszły czas i przyszłe pokolenia.  

Piotr Zamojski wyjaśnia, że  

edukacja nie jest projektowaniem przyszłości ludzi i świata, ale jej uwalnia-

niem, oddawaniem jej młodym i ich inwencji. Kluczowe pytanie dotyczy tego, 

czym jest ów świat, z czego się składa i na czym polega wprowadzanie do 

świata w taki sposób, dzięki któremu może on zostać odnowiony przez nowe 

pokolenie [30].  

Odpowiedzi udziela edukacja skupiona na rzeczy, wskazująca, że świat jest światem 

spraw, rzeczy do rozważania i rzeczy do wypracowania. 

Jednocześnie rzecz nieustannie wymyka się naszemu poznaniu. Obcowanie z rzeczą 

polega na dwukierunkowym ruchu pociągającego nas wymykania się, które Heidegger 

zwie myśleniem [30]. Rzecz jest zatem źródłem pytań jako to, co daje do myślenia. 

Chociaż rzecz ciągle się nam wymyka – jest koncentrycznym skupieniem, zbliżeniem 

świata [30]. 

W warunkach edukacji skupionej na rzeczy  

świat jest przedstawiany w sposób, który umożliwia młodym formowanie ich 

własnych idei i opinii o tym, jak dalej postępować z naszym wspólnym światem. 

Świat jest tutaj udzielany i dzielony z nowym pokoleniem z pełną świadomością 

tego, że jako nowi ludzie w tym świecie, mogą oni go prowadzić w całkowicie 

nieprzewidywalnym kierunku, mogą go odnowić [29].  

To zaś oznacza, że możemy zacząć ze światem budować relacje na nowo, że 

doświadczyliśmy fundamentalnej transformacji – możemy bowiem przekroczyć 

nasze zastane potrzeby i interesy [29]. 

Na podstawie powyższych rozważań można wskazać, że wyrazem edukacji sku-

pionej na rzeczy są praktyki studiowania spraw lokalnych i globalnych oraz poszuki-

wania sposobów zmiany kryzysowej kondycji świata. Budowanie alternatyw staje się 

naglącą koniecznością szczególnie, kiedy kryzys klimatyczny i kryzys demokracji 

doprowadził do manifestacji sprzeciwu wobec zanieczyszczeń środowiska przyrodni-

czego, nierówności społecznych, nieporadności wobec wyzwań globalnych i lokalnych 

wpływowej klasy politycznej. 

Jednocześnie zachwyt jaki wzbudzają inicjatywy lokalne, wyraża zmęczenie niesku-

tecznością i ociężałością scentralizowanego aparatu władzy [22, s. 252]. Droga odnowy 

demokracji to kreowanie nowych działań, umacniających zarazem ducha obywatel-

skości. Dowodzą tego różnorodne przedsięwzięcia zogniskowane wokół troski o nasz 

świat. Te działania realizowane w warunkach pogłębionego namysłu, studiowania 
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wybranych spraw i współpracy multidyscyplinarnej, kształtują ogromne pole inwencji 

twórczej i wiedzy społecznie użytecznej.  

Wyrazem takich praktyk w obszarze edukacji skupionej na rzeczy była trzecia 

edycja kongresu „Encuentro de los mares” („Spotkanie mórz”) [31] w Andaluzji w dniach 

5-7 lipca 2021 roku.  

Centralną osią tej edycji było ponowne zalesianie mórz, biorąc pod uwagę 

znaczenie dla ekosystemu jego różnorodności biologicznej roślin. Od mikro-

alg, których ogromny potencjał żywności, medycyny, fitochemii lub odkażania 

koncentruje się na zainteresowaniu licznych badań naukowych, po algi do 

uprawy żywności, a w szczególności również łąki z trawy morskiej, ekosystemy 

wód przybrzeżnych lub płytkich, których główną cechą jest współistnienie 

wielu różnych gatunków, które mają kluczowe znaczenie dla morza, ponieważ 

stanowią tereny lęgowe, schronienie dla różnych zwierząt i doskonałe systemy 

oczyszczania wody i pochłaniania dwutlenku węgla [32]. 

Wydarzenie koncentrowało się na sprawie ochrony i przywracania życia w eko-

systemach morskich. To spotkanie multidyscyplinarne, które połączyło gastronomię 

z nauką i sektorem rybołówstwa, zgromadziło wielu biologów morskich, oceanografów, 

liderów branży rybackiej i kucharzy w celu omówienia obecnej sytuacji świata mor-

skiego, zrównoważonych planów połowowych, zmian klimatycznych i żywnościowych.  

W ramach wydarzenia, integrującego ludzi z wielu krajów, w tym badaczy, osoby 

odpowiedzialne za sektor rybołówstwa i niebieską gospodarkę, kucharzy, studentów, 

mieszkańców społeczności lokalnych, stworzono przestrzeń edukacyjną dzielenia się 

wiedzą w zakresie innowacyjnych inicjatyw, a także debatowania na temat poprawy 

naszych relacji z morzem, a tym samym z naszą planetą. W formule stacjonarnej oraz 

wirtualnej uczestnicy spotkania kongresowego mogli w różnych miejscach rozważać 

sprawy ochrony oraz odnowy zasobów mórz i oceanów. 

W tym miejscu należy podkreślić, że troska o świat znajduje swój wyraz w edukacji 

skupionej na rzeczy, której przykład stanowi kongres edukacyjny „Encuentro de los 

mares” („Spotkanie mórz”). Ponadto studiowanie wybranych spraw ważnych dla od-

nowy i ochrony środowiska przyrodniczego, pozwala poszerzać sieci współpracy 

i rozwijać różnorodne formuły działań mutlidyscyplinarnych i międzypokoleniowych 

w trosce o świat.  

5. Działania w trosce o świat  

Hannah Arendt podkreśla, iż słowem i czynem wpisujemy się w świat [33, s. 207-208]. 

Jednocześnie  

działanie dokonuje się w środowisku, gdzie każda reakcja staje się reakcją łań-

cuchową i gdzie każdy proces jest przyczyną nowych procesów. Najmniejszy 

akt w najbardziej ograniczonych okolicznościach zawiera zarodek tej samej 

nieograniczoności, ponieważ jeden czyn, a czasem jedno słowo wystarcza, aby 

zmienić całą konstelację [33, s. 221].  

W nakreślonym przez Arendt rozumieniu działania można odkryć sprawczą siłę 

aktywności, która rezonuje. Szczególnie jest to ważne, kiedy przebudzi się nasza odpo-

wiedzialność za używanie świata. Nasz świat, którego od lat zużywamy przemysłowo 
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i turystycznie wymaga odnowy. Przedstawione we wcześniejszych częściach artykułu 

kryzysowe oblicze świata, jego kryzys klimatyczny i demokratyczny wymagają odpo-

wiedzi. Te odpowiedzi nie mogą być zadekretowane, na potrzeby interesów politycz-

nych posklejane, ponieważ to zdecydowanie nie działa. Odpowiedzi dla okaleczonego 

świata warto wypracować, aby myśleć o zmianach lokalnych i globalnych, służących 

dobrej jakości życia na ziemi w pokoju.  

Pozostając w perspektywie wpisania się konstruktywnie w świat, można odczytywać 

studiowanie rzeczy, dotyczących planetarnego kryzysu klimatycznego, schorowanej 

demokracji oraz poszukiwania wybranych praktyk, służących odnowie świata. Jedno-

cześnie działania edukacyjne można także traktować jako punkty węzłowe na mapie 

lokalnych spraw, splatające wyzwania lokalne i globalne. Działania edukacyjne kształ-

tują sieci współpracy, wzmacniające odbudowę naszego świata. Te działania można 

także traktować jako wysiłek w stronę rozumienia kryzysowej kondycji świata i wy-

pracowania nowych rozwiązań dla świata. 

Poszukując kierunków, ścieżek prowadzących ku odnowie naszego świata, można 

wskazać wybrane praktyki działań w perspektywie edukacji skupionej na rzeczy. Warto-

ściowym przykładem działań w trosce o bioróżnorodność jest zwrot miasta Warszawy 

w stronę rzeki Wisły oraz organizowanie edukacyjnej i przyjaznej przestrzeni publicznej, 

służącej odnowie środowiska przyrodniczego i poprawie jakości życia. Zaangażowanie 

miasta stołecznego Warszawy w „przywracanie rzeki miastu” zapoczątkowane zostało 

w ramach rewitalizacji praskiego brzegu Wisły i wytyczenie nowego traktu miej-

skiego, tj. ścieżki rekreacyjnej [34], stanowiącej uporządkowany 8-kilometrowy szlak 

spacerowy, w 2011 roku. Jednocześnie budowa Pawilonu edukacyjnego „Kamień”
3
 

dopełnia zwrot miasta w stronę rzeki i rzeki w stronę miasta. W rezultacie pawilon sta-

nowi ważne miejsce w rozwoju nowych działań edukacyjnych z zakresu popularyzacji 

wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, propagowania idei ochrony obszarów 

Natura 2000. Rozwijana oferta edukacyjna pawilonu z wykorzystaniem jego zasobów 

infrastrukturalnych oraz zasobów przyrodniczych okolicy, pozwala traktować nad-

wiślańską łąkę jako ogromną salę przyrodniczą. To sala, w której dzieci, młodzież, 

ludzie dorośli mogą studiować sprawy z zakresu szeroko rozumianej troski o przyrodę, 

w tym ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego Wisły. Miejsce to do studio-

wania ważnych spraw naszego świata, ta nadwiślańska przestrzeń edukacyjna staje się 

platformą współpracy miasta z mieszkańcami lokalnych społeczności, artystami, pla-

cówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi oraz 

każdym innym człowiekiem zatroskanym kondycją naszego świata.  

W kontekście edukacji skupionej na rzeczy pawilon „Kamień” może stanowić 

doskonałe miejsce studiowania różnorodnych rzeczy – spraw, które zajmują i skłaniają 

do różnorodnych refleksji.  

Refleksje jakie budzi ten niewielki, ale bardzo wyrazisty obiekt w naturalnym 

krajobrazie, mogą wzbogacić program edukacji o ochronie przyrody Wisły 

o zagadnienie roli architektury we wspomaganiu kontaktu człowieka z naturą. 
                                                                   
3 Budowę tego niewielkiego pawilonu (pow. zabudowy 240 m2 – przyp. J.R.), służącego edukacji 
przyrodniczej, przewidziano w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny 

Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, realizowanego z funduszy 

unijnych przez urząd miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Żylski T., Historia pawilonu, [w:] Architektura-Murator, nr 12/2020, 315, s. 22. 
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To również ważny głos w temacie różnych form sztuki przekształcających 

przestrzeń w symbiozie z przyrodą – zarówno w kategoriach fizycznych, jak 

i symbolicznych [35]. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przestrzeń fizyczna istnieje, ale organizacja 

i postrzeganie przestrzeni są zawsze wynikiem społecznych procesów przyswajania, 

transformacji lub doświadczenia [36]. Tadeusz Sławek podkreśla, że przestrzeń 

nabiera wymiaru egzystencjalnego dopiero wtedy, gdy pozostaje ze mną w żywej 

relacji, gdy mnie zapytuje o mnie samego. Zatem można zapytać (przyp. – J.R.) – gdzie 

doświadczamy naszej codzienności życia? Gdzie jest nasza przestrzeń? [37, s. 4]. To są 

zasadnicze pytania w polu działań z troską o nasz świat. To są pytania o warunki 

interakcji i podejmowane aktywności na rzecz odnowy naszej codzienności, naszego 

świata. Sławek pytając o nasze doświadczenia codzienności, pyta o działania.  

Poszukując odpowiedzi na te pytania, można wskazać miejsca na mapie codzien-

nych aktywności, w tym miejsca zamieszkania, miejsca pracy, parki miejskie, place 

zabaw, kluby młodzieżowe, domy sąsiedzkie. Powyższe pytania, ważne dla kształto-

wania wspólnoty myśli lokalnej, warto głośno artykułować publicznie szczególnie, 

kiedy tworzone są na terenie gmin nowe, grodzone osiedla, rozproszone zabudowy 

mieszkaniowe bez przyjaznej i dostępnej dla wszystkich mieszkańców infrastruktury. 

Powyższe pytania warto także głośno artykułować publicznie, kiedy tworzona jest 

infrastruktura miejska, nie uwzględniająca negatywnych skutków zmian klimatycz-

nych, m.in. fale upałów, powodzie.  

W ramach studiowania, rozważania spraw ważnych dla świata należy rozwijać formy 

praktyk demokratycznych także z udziałem dzieci i młodzieży. W poczuciu odpowie-

dzialności za młode pokolenie należy podkreślić, że odnowa demokracji, jej interakcyj-

nego wymiaru wymaga kreowania różnorodnych praktyk partycypacyjnych z udziałem 

najmłodszych. Jednym z takich przykładów są budżety partycypacyjne. Maja Brzo-

zowska-Brywczyńska wskazuje, że  

włączenie dzieci i młodzieży w dysponowanie przeznaczonymi dla nich samo-

rządowymi funduszami wydaje się zasadne nie tylko z perspektywy ich bardziej 

efektywnego spożytkowania, zgodnego z faktycznymi potrzebami młodych 

i najmłodszych obywateli, ale również z uwagi na rozwijanie ich świadomości 

obywatelskiej, lepszego rozumienia zasad i reguł funkcjonowania demokracji 

oraz wyrobienia nawyku uczestniczenia w życiu publicznym [36].  

Warto podkreślić za badaczką, że  

prawo do partycypacji może rozwijać się nie tylko poprzez włączanie dziecka 

w procesy decyzyjne dotyczące jego indywidualnych spraw, ale również na 

poziomie kształtowania polityk publicznych poprzez konsultowanie programów 

gminnych (dzieci jako eksperci w sprawach dzieci), aktywny udział w kam-

paniach społecznych (nagłośnienie własnych, a nie tylko mediowanych przez 

dorosłych, perspektyw dzieci) czy udział w badaniach związanych z analizą 

kontekstów różnorodnych polityk publicznych (przyp. – J.R.) nie tylko w roli 

respondentów, ale także badaczy [39].  

Przedstawione powyżej wybrane formy aktywności obywatelskiej, ekspresji demo-
kratycznej to zarazem przykłady edukacji skupionej na rzeczy. Warto zwrócić uwagę, 
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że wypracowanie polityki publicznej przez decydentów lokalnych z udziałem dzieci to 
studiowanie, rozważanie sprawy, uczenie się w działaniu troski o dobro wspólne. Po-
szukiwanie optymalnych rozwiązań spraw ważnych dla najmłodszych obywateli wspól-
not lokalnych to także droga do kształtowania sprawczości i kompetencji obywatel-
skich dzieci i młodzieży. W perspektywie działań w trosce o świat, okaleczony 
zmianami klimatycznymi konieczne jest otwarcie na zaangażowanie badawcze dzieci 
i młodzieży. Ich udział w pracach zespołów multidyscyplinarnych i międzypokole-
niowych to poszerzanie perspektyw rozpoznania stanu rzeczy z udziałem najmłod-
szego pokolenia.  

Ten wymiar międzypokoleniowych działań służy odnowie demokracji w ramach 
troski o wypracowanie nowych rozwiązań dla okaleczonego kryzysami świata. Decy-
dująca jest tutaj gotowość do podważenia konsensusu, który istnieje na wielu obszarach, 
i ustanowienie na nowo przestrzeni interakcji, rozeznania proponowanych projektów 
i idei w odniesieniu do różnorodnych spraw. Chantal Mouffe słusznie wskazuje, że  

z tego punktu widzenia figura outsidera mogłaby odegrać w tym procesie jakąś 
rolę. Jest to ktoś, kto się nie zgadza, kto ma inny punkt widzenia. Niekoniecznie 
musi to być od razu osoba z zewnątrz. To może być ktoś ze wspólnoty, kto 
jednak nie partycypuje w obowiązującym konsensusie i pozwoli ludziom 
zobaczyć sprawy inaczej [21, s. 199-200]. 

Szczególnie studiując sprawy globalne splecione lokalnie, w tym sprawy naszych 
wspólnot lokalnych, należy dostrzegać formy sprzeciwu wobec partykularnego kon-
sensusu decydentów politycznych i wpływu neoliberalnego urbanizmu. Jest on  

podporządkowany globalnym uwarunkowaniom z formułą zarządzania miastem 
wpisaną w ten sam wszechogarniający paradygmat, operujący ideą wolnego 
rynku. Mniej niż interes mieszkańców liczy się w tych okolicznościach intratny 
przepływ kapitału, doprowadzający do nierzadko bezwzględnej dyslokacji 
ludzi i różnego rodzaju zasobów [40]. 

Wobec powyższego należy podkreślić, że bycie „z” przestrzenią, buduje inny rodzaj 
związku między mną a światem. To „z” przenosi mnie w inną sferę relacji, którą Ta-
deusz Sławek nazywa „towarzyszeniem”. Badacz dodaje, że gdy „jestem Z prze-
strzenią” wraz z jej elementami znajduję się we wspólnym ruchu, a jednocześnie staję 
się współtwórcą tej rzeczywistości [37, s. 4-8].  

Doświadczenie życia „w” przestrzeni jako doświadczenie bycia „z” przestrzenią 
można odczytać w działaniach społeczno-artystycznych krakowskiego „Kolektywu 
Modraszek”, skupiającego artystów, aktywistów, mieszkańców zatroskanych jakością 
życia. Ruch powstał w reakcji na plany Rady Miasta, zgodnie z którymi teren Za-
krzówka miałby w przyszłości zostać zagospodarowany przez prywatnego inwestora 
[41]. Jak wyjaśnia Cecylia Malik zaangażowana w akcje społeczno-artystyczne w celu 
uratowania Zakrzówka przed zabudową –  

plan był taki, żeby zebrać kilkaset osób w błękitnych skrzydłach na Zakrzówku, 
nakręcić tam video clip pokazujący piękno Zakrzówka, a następnie sfrunąć pod 
Urząd Miasta i podczas błękitnej manifestacji upomnieć się o prawo do zieleni 
publicznej. Uświadomić sprawującym władze, że miasto to nie firma, a kraj-
obraz nie jest rzeczą na sprzedaż [42]. 
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Działania krakowskiego kolektywu to rodzaj manifestacji troski o dobro wspólne. 
Zarazem ten szczególny wymiar życia społecznego Elżbieta Matynia nazywa demokra-
cją performatywną, którą traktuje jako projekt lokalny ożywienia osłabionej demo-
kracji na bazie inicjatyw społecznych, zakorzenionych w troskach, pomysłowości miesz-
kańców i wiedzy lokalnej. Matynia wyjaśnia, że pobudzana przez nowe publiczne cele 
demokracja performatywna tworzy warunki do czynnej rozmowy, negocjowania 
i znajdowania kompromisu. To zaś daje początek procesowi uczenia się, kształtowania 
opinii, rozumowania, wypracowywani wspólnego stanowiska [43]. Zarazem stanowi to 
zbiór działań z troską o dobro publiczne oraz daje wyraz radosnego i afirmatywnego 
aspektu życia demokratycznego. Zatem rozwijając zaangażowane oblicze wspólnoty 
lokalnej w zakresie opisanym przez Matynię, odkrywamy kreatywność i sprawczość 
społecznego działania.  

W tym miejscu należy podkreślić istotne znaczenie takich działań dla odnowy 
demokracji. Zatroskany o jej witalne oblicze Pierre Rosanvallon wyjaśnia, że „udzielić 
głosu, uczynić widocznymi to właśnie pomóc jednostkom, aby się zmobilizowały, aby 
stawiły opór istniejącemu porządkowi. Jednocześnie odkryć siebie jako uczestnika 
wspólnoty doświadczeń, złączyć swoje „ja” z „my”, a zarazem odnaleźć godność 
i zdolność działania” [44]. Dlatego w kontekście kryzysu klimatycznego i demokra-
tycznego kreowanie różnorodnych form ekspresji obywatelskiej poszerza pole działań 
z troską o wyzwania globalne naszego świata. Autentyczna witalność demokracji wydo-
byta zostaje w ramach partycypacji obywatelskiej i praktyk społeczno-kulturowych 
mieszkańców. 

Tym samym znaczący jest zwrot w stronę wspólnoty lokalnej i jej praktyk perfor-
matywnych, w stronę obecności człowieka w tej wspólnocie w blasku spraw zajmu-
jących i ważnych dla mieszkańców. Tak żywotnie ważne rzeczy jak ochrona przyrody, 
przyjazne i dostępne przestrzenie publiczne, stanowią przedmiot zainteresowania i stu-
diowania, koncentrują uwagę i działania w trosce o nasz świat. Decydującą rolę w tym 
zakresie pełni dialog społeczny i partycypacja obywatelska mieszkańców wspólnot 
lokalnych. Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój praktyk partycypacyjnych we 
wspólnocie lokalnej jest kluczowy dla witalności demokracji.  

6. Podsumowanie 

Wobec przedstawionych refleksji o działaniach w trosce o świat należy podkreślić 
znaczenie zwrotu performatywnego, akcentującego sprawczość podmiotu w polu ani-
mowania zmian społecznych. W tym kontekście Bohdan Skrzypczak wyjaśnia, że  

performance akcentuje bycie sprawcą przemian, a nie ich obiektem. W centrum 
zainteresowań zostają postawione zatem kategorie zmiany jako wartości 
pozytywnej oraz aktywny (sprawczy) podmiot (podmiot performatywny), który 
tworzy się poprzez zmiany i powoduje konkretne zmiany w otaczającym 
świecie [45].  

Jednocześnie wobec kryzysowej kondycji świata przedstawionej w artykule można 
wskazać na praktyki performatywne jako kierunek odnowy demokracji. Warto pod-
kreślić, że  

demokracja performatywna reprezentuje ten szczególny typ politycznego 
zaangażowania, decydującego dla każdej demokracji, w którym podstawową 
tożsamością jej aktorów jest tożsamość obywatelska, wysuwająca na pierwszy 
plan dobro społeczne, nie zaś wąskie interesy grupowe [43].  
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To performatywne praktyki demokratyczne, zorientowane na dobro publiczne, 

dialog, negocjowanie, poszukiwanie nowych sposobów zmiany rzeczywistości, służą 

odnowie i odkrywaniu witalności demokracji. W takich warunkach można próbować 

z ekowerwą przezwyciężyć marazm i nieporadność polityków w obliczu kryzysu kli-

matycznego. 

Jednocześnie świat, który należy odnawiać, pielęgnować z troską, jest światem cyr-

kulacji myśli i działań. Rzeczy są źródłem pytań i przedmiotem studiowania ich. To 

pytania ważne dla mieszkańców w każdym wieku, w tym pytania o sposoby przywra-

cania życia w ekosystemach morskich, infrastrukturę obszarów miejskich w obliczu 

zmian klimatycznych, organizację przestrzeni dla dobrego życia mieszkańców, archi-

tekturę wspólnoty lokalnej, formy ekspresji obywatelskiej. Rzecz jest źródłem pytań, 

która daje do myślenia. Rzecz pozwala studiować, eksplorować nowe rozwiązania, 

szczególnie w warunkach planetarnego kryzysu klimatycznego i kryzysu demokracji.  

Przedstawione w artykule rozważania pozwalają myśleć, że Inny świat jest możliwy. 

W tworzeniu demokratycznej przestrzeni dialogu uczestniczy wielu ludzi zatroskanych 

kryzysową kondycją świata. W refleksyjnej przestrzeni publicznej głosy mieszkańców, 

architektów, urbanistów, artystów, badaczy zaangażowanych w sprawy tego świata 

mają ogromne znaczenie, ponieważ dostarczają one form subiektywności innych od 

tych, które istnieją w dotychczasowym porządku neoliberalnym [21, s. 200].  

Ponadto warto wskazać, że w ramach edukacji skupionej na rzeczy możliwe jest 

skupienie uwagi na problemach, wyzwaniach naszego świata. Ta demokratyczna pra-

ktyka studiowania spraw – rzeczy daje możliwości kreowania lepszego świata. Rzecz 

pozwala koncentrować działania edukacyjne wobec zagrożeń naszego świata, w tym 

obecność mikroplastiku w morzach i ocenach, nierówności społeczne, egoizm poli-

tyczny. Edukacja skupiona na rzeczy uwalnia wyobraźnię, w ramach której świat staje 

się przedmiotem uwagi, troski i zainteresowania. 

W świetle powyższych rozważań należy podkreślić, że studiowanie rzeczy, doty-

czących planetarnego kryzysu klimatycznego, schorowanej demokracji, jest znaczące 

dla odnowy naszego świata. Jednocześnie działania edukacyjne można traktować jako 

punkty węzłowe na mapie lokalnych spraw, splatające wyzwania lokalne i globalne. 

To właśnie w ramach działań z troską o dobro wspólne, w ramach działań edukacyjnych 

i witalnego zaangażowania obywatelskiego można współtworzyć lepszy, przyjazny świat. 
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Kryzys klimatyczny i demokratyczny w perspektywie edukacji skupionej na rzeczy  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono kryzysową kondycją świata epoki antropocenu oraz wyzwania z tym związane. 
W czasach destrukcyjnej pandemii COVID-19, zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, a jednocześnie 
kryzysu demokracji można wskazać, że z naszym światem jest coś nie tak. To poczucie współczesne staje 
się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem (O. Tokarczuk). Wyzwania przed którymi 
stoimy wyznacza planetarny kryzys środowiskowy oraz chorowita demokracja, nie dająca sobie rady ze 
skoncentrowaną potęgą kapitału i władzą wielkich korporacji. W takich warunkach można postrzegać nasz 
świat – jego kryzysową kondycję oraz poszukiwać działań opartych na trosce, czułości do świata. Zna-
czącą rolę w tym zakresie pełni edukacja. W rezultacie wyboru kursu w stronę czułości do świata można 
wciąż się dziwić i zastanawiać nad nieoczywistością rzeczy (V. Havel) w warunkach ich wspólnego 
studiowania. Podejmując się projektowania warunków do życia dla następnych pokoleń, edukacja sku-

piona na rzeczy pozwala działać z troską do świata, mimo wielu zagrożeń. Jednocześnie edukacja skupiona 
na rzeczy poszerza pole różnorodnych praktyk demokratycznych, wspólnotowych.  
Słowa kluczowe: antropocen, kryzys klimatyczny, chorowita demokracja, edukacja skupiona na rzeczy, 
działania  

Climate and democratic crisis in the perspective of thing-centred education  

Abstract  
The article presents the crisis condition of the world of the Anthropocene epoch and the related challenges. 
In times of the destructive COVID-19 pandemic, pollution of the natural environment, and at the same time 
the crisis of democracy, it can be indicated that there is something wrong with our world. This contem-
porary feeling becomes an epidemic of indeterminacy, oozing anxiety from everywhere (O. Tokarczuk). 
The challenges we face are determined by a planetary environmental crisis and a sickly democracy that 
cannot cope with the concentrated power of capital and the power of large corporations. In such conditions, 
you can perceive our world – its crisis condition and look for actions based on care and sensitivity to the 
world. Education plays a significant role in this respect. As a result of choosing the course towards 
sensitivity to the world, one can still wonder and wonder about the non-obviousness of things (V. Havel)  
in the conditions of studying them together. By undertaking the design of living conditions for the next 
generations, a thing-centred education allows you to act with care for the world, despite many threats. At 
the same time, a thing-centred education broadens the field of various democratic and community practices. 
Keywords: Anthropocene, climate crisis, sickly democracy, thing-centred education, activities 



 

24 

 

Sylwia Babicz
1
, Dariusz Palmowski

2
 

Możliwości i ryzyka związane z automatyzacją 

weryfikacji pracy studentów na przykładzie 

przedmiotu Metrologia 

1. Wstęp 

We wstępie do publikacji [1] z VI Kongresu Metrologii organizowanym przez Poli-

technikę Świętokrzyską w 2013 roku Przewodniczący Kongresu, prof. dr hab. inż. 

Stanisław Adamczak nazwał metrologię królową badań stosowanych. Swoje słowa 

poparł faktem, że metrologia jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy łączącą zagad-

nienia teoretyczne i praktyczne technik pomiarowych realizowanych drogą ekspery-

mentu. Podkreślił on nieocenienie metrologii w rozwoju współczesnej nauki poprzez 

wsparcie badań biomedycznych [2], chemicznych [3], diagnostycznych [4] oraz mają-

cych zastosowanie w energetyce, inżynierii lądowej czy ochronie środowiska [5]. 

Jeśli zatem metrologia obejmuje tak wiele dziedzin nauki, musi być powszechnie 

obecna w programach nauczania. Już uczniowie szkół podstawowych i średnich mają 

styczność z prostymi eksperymentami dokonywanymi podczas zajęć z chemii lub 

fizyki. Podczas tych elementarnych badań określają prędkość, czas, masę czy długość 

danego obiektu, co niewątpliwie można zaliczyć do zagadnień metrologicznych [6, 7]. 

Uczniowie techników bardziej zagłębiają się w aspekty teoretyczne – analizują błąd 

pomiaru i określają sposoby jego minimalizacji [8]. Na poziomie akademickim, studenci 

dogłębniej weryfikują sposób przeprowadzania eksperymentu z wykorzystaniem danych 

przyrządów pomiarowych, sprawdzają zasadność ich wykorzystania, analizują błędy 

wprowadzane przez przyrząd, metodę pomiaru oraz kontrolują samego użytkownika [9]. 

Na dwóch wydziałach Politechniki Gdańskiej, WETI (Wydział Elektroniki, Teleko-

munikacji i Informatyki) oraz WEiA (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), prym 

wiodą badania wielkości elektrycznych i ich pochodnych [10]. Zatem zagadnienia przed-

stawiane studentom w trakcie nauki na studiach na tychże wydziałach koncentrują się 

na specyfice pomiarów napięć, prądu, mocy, rezystancji czy impedancji [11, 12]. Oczy-

wiście są tam prowadzone bardziej zaawansowane badania, jednak baza metrologiczna 

pozostaje taka sama i obejmuje zagadnienia teoretyczne [13, 14] oraz praktyczne prze-

prowadzania pomiarów elektrycznych [15]. 

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zagadnienia te są omawiane 

w ramach przedmiotu Metrologia. Zajęcia te stanowią podstawę wszelkich ekspery-

mentów wykonywanych przez studentów w dalszym toku nauki. Stąd tak ważne jest 

zapewnienie przyszłym inżynierom solidnej podstawy już na pierwszych latach edukacji 

akademickiej. Nie będzie zbyt śmiałym stwierdzenie, że metrologia jest taką samą 

                                                                   
1 sylwia.babicz@eti.pg.edu.pl, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki Telekomunikacji 

i Informatyki, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl. 
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podwaliną późniejszych przedmiotów, jaką stanowi matematyka w edukacji wczesno-

szkolnej. 

W toku nauki, również akademickiej, uczniowie muszą poddać się weryfikacji 

nabytej wiedzy. Powszechną praktyką jest wystawianie jednoznacznych ocen w postaci 

liczby opowiadającej opanowanemu materiałowi. W założeniu owa ocena ma odzwier-

ciedlać wiedzę i kompetencje studenta z danego przedmiotu. Jako nauczyciele akade-

miccy jesteśmy zobowiązani do weryfikacji postępów w nauce naszych studentów. 

W pracy [16] Autorki podkreślają, że „ocenianie jest jedną z najczęściej powtarzających 

się czynności w pacy dydaktycznej, ale jednocześnie sprawiającą nauczycielom (…) 

najwięcej trudności”. Problemem jest wyznaczenie jasnych kryteriów, które pozwolą 

na porównanie rezultatów osiągniętych przez studentów z zakresem wymagań. 

Niniejsza praca przedstawia badania nad wpływem wprowadzania automatycznego 

oceniania pracy studentów w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metrologia. 

Analizie poddane zostały wyniki osiągnięte przez trzy kolejne roczniki studentów. 

Rozważania mają na celu określenie, w jaki sposób ocenianie automatyczne pracy na 

laboratoriach dokonywane przez komputer wpływa na komfort pracy nauczyciela 

i studenta oraz jaki efekt dydaktyczny przynosi taka forma weryfikacji. 

2. Cele stawiane studentom na przedmiocie Metrologia 

Charakterystyka badań prowadzonych na WETI oraz kierunki studiów prowadzone 

przez tutejszych pracowników obejmują zagadnienia komputerowo wspomaganej me-

trologii i diagnostyki oraz systemów elektronicznych, a w szczególności: projektowanie 

systemów, mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych, testowanie i diagnostykę 

elektroniczną, pomiary właściwości szumowych i zakłóceń, niezawodność, kompaty-

bilność elektromagnetyczną, pomiary i spektroskopię impedancyjną oraz telemetrię 

i telediagnostykę internetową. Dziedziny te są spójne z efektami nauczania na kierunkach 

Elektronika i Telekomunikacja (EiT), Inżynieria Biomedyczna (IBM) oraz Automatyka, 

Cybernetyka i Robotyka (dawniej Automatyka i Robotyka) (ACiR) prowadzonymi na 

WETI. Efekty nauczania takie jak: 

 planowanie i przeprowadzanie eksperymentów związanych z kierunkiem studiów, 

w tym pomiarów i symulacji komputerowych oraz interpretowanie uzyskanych 

wyników i wyciąganie wniosków; 

 analizowanie działania elementów, układów i systemów związanych z kierunkiem 

studiów oraz mierzenie ich parametrów i badanie charakterystyk technicznych, 

są realizowane w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metrologia na semestrze 

trzecim studiów stacjonarnych pierwszego stopnia [17]. Laboratorium poprzedza wykład 

obywający się w semestrze drugim. O ile wykład ma za zadanie przedstawić studentom 

zagadnienia teoretyczne i terminologię niezbędną w kolejnych etapach edukacji, o tyle 

laboratorium wymusza na studentach zastosowanie właściwego nazewnictwa i prak-

tyczne przećwiczenie eksperymentów omawianych w semestrze ubiegłym. Do takich 

ćwiczeń zalicza się: 

 pomiary napięć i prądów stałych i zmiennych; 

 pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności; 

 wykorzystanie cyfrowych metod pomiaru częstotliwości niskich i wysokich; 

 wykorzystanie cyfrowych metod pomiaru przedziałów czasu i fazy. 
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Do przeprowadzenia takich zajęć niezbędne jest odpowiednie zaplecze sprzętowe, 

które umożliwi studentom praktyczne zaznajomienie się z urządzeniami do przeprowa-

dzania tego typu pomiarów. Podstawowymi miernikami wykorzystywanymi w trakcie 

zajęć są multimetry cyfrowe, zarówno te przenośne jak i laboratoryjne. Rzadziej stoso-

wane są mierniki analogowe, takie jak multimetr magnetoelektryczny. Drugą grupą 

urządzeń, bez których nie mógłby zostać przeprowadzone laboratoria są oscyloskopy. 

O ile bezdyskusyjnym jest nauczanie obsługi i możliwości pomiarowych oscyloskopu 

cyfrowego, o tyle coraz bardziej wątpliwym jest przedstawianie studentom oscyloskopu 

analogowego. Oscyloskop cyfrowy daje dużo więcej możliwości pomiarowych, ale 

zrozumienie sposobu jego działania jest zdecydowanie łatwiejsze po wykonaniu kilku 

ćwiczeń na oscyloskopie analogowym. Ponadto, w pewnych grupach pomiarów (np. 

w trybie XY), zdecydowanie prostszym jest użycie oscyloskopu analogowego, którego 

obsługa i możliwości pomiarowe są łatwiej dostępne. Trzecią grupą narzędzi pomia-

rowych wykorzystywanych na zajęciach laboratoryjnych są przetworniki. Przykładem 

takiego urządzenia jest integracyjny przetwornik analogowo-cyfrowy (AC) z podwój-

nym całkowaniem oraz przetwornik analogowo-cyfrowy bezpośredniego porównania 

równoległego i szeregowo-równoległego. Czwartą grupą aparatury pomiarowej są 

zasilacze i generatory. 

Efektem nauczania przedmiotu powinna być umiejętność organizacji systemów 

pomiarowych i mierzenia parametrów wybranych przetworników a/c. Student powinien 

umieć dokonywać pomiarów dużych i małych rezystancji, napięcia, mocy, prądu, energii 

elektrycznej oraz parametrów impedancyjnych elementów RLC. Student powinien 

wzorcować mierniki elektryczne analogowe i cyfrowe. Musi umieć przebadać możli-

wości pomiarowe oscyloskopów analogowego i cyfrowego oraz mierzyć parametry 

sygnałów: czas, częstotliwość, przesunięcie fazowe. Istotnym jest, by nabył zdolności 

analizy wyników pomiaru i oceny dokładność pomiaru. 

Jak widać, zajęcia laboratoryjne skupiają się na praktycznych zagadnieniach zwią-

zanych z pomiarami i wykorzystaniem sprzętu pomiarowego. Z uwagi właśnie na ten 

aspekt praktyczny, zajęcia często stanowią wyzwanie dla studentów, którzy nigdy nie 

mieli okazji pracować z aparaturą pomiarową. Tę możliwość jeszcze bardziej ogranicza 

pandemia SARS-CoV-2, która wymusza na prowadzących tworzenie zajęć wirtual-

nych, opartych o symulacje i programy komputerowe. O ile nauczanie zdalne oraz 

powszechnie dostępne programy symulacyjne dają duże możliwości, to praktyka na 

rzeczywistym sprzęcie pomiarowym jest nieoceniona i nie może być pomijana 

w nauczaniu inżynierskim. Niestety, przez pandemię, zajęcia praktyczne są całkowicie 

redukowane lub ograniczane do niezbędnego minimum, co znacząco wpływa na po-

gorszenie jakości nauczania. Oczywistym jest, że najlepsze efekty nauczania uzyskuje 

się przez praktykę, której obecni studenci są niemal pozbawieni. Jednocześnie, ogra-

niczony dostęp do laboratoriów sprawia, że przy kontakcie ze aparaturą pomiarową 

studenci są jeszcze bardziej zagubieni i niepewni swoich działań.  

3. Zajęcia laboratoryjne z Metrologii 

Już organizacja zajęć z laboratorium „Metrologii” bywa dla studentów wyzwaniem. 

Przyzwyczajeni do zajęć całą klasą/grupą dziekańską w formie wykładów lub ćwiczeń, 

często nie mogą się odnaleźć w sali, gdzie na każdym stanowisku pomiarowym znaj-

dują się jednocześnie generatory, zasilacze, oscyloskopy, multimetry i inne układy nie-
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zbędne do wykonania ćwiczeń. Każdy student ma do dyspozycji jedno stanowisko 

pomiarowe, na którym pracuje samodzielnie. To kolejne wyzwanie dla studentów, 

którzy odwykli od autonomicznej pracy praktycznej. 

Za każde z sześciu ćwiczeń student może uzyskać dziesięć punktów. Do roku 

akademickiego 2015/16 owe dziesięć punktów rozkładało się po pięć punktów za test 

sprawdzający na początku zajęć i pięć punktów za sprawozdanie wykonywane w domu 

na podstawie pomiarów z laboratorium. Taki system promował odpowiednie przygoto-

wanie do zajęć, gdyż aż połowa punktów z przedmiotu pochodziła z testów. Niemniej 

jednak, studenci szybko zaczęli się uczyć pewnych zagadnień na pamięć, bez korelacji 

z ich praktycznym zastosowaniem na laboratorium. W rezultacie testy przestały spełniać 

swoją rolę – nie motywowały do przygotowania do zajęć, a do nauczenia się odpo-

wiedzi na kilkanaście pytań na pamięć. Ponieważ drugą połowę punktów stanowiło 

sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych, powinno to motywować studentów do rzetelnego 

wykonania ćwiczeń i starannej analizy otrzymanych wyników. Z biegiem lat studenci 

zaczęli jednak przekazywać sobie sprawozdania, których gotowe formatki można było 

bez trudu znaleźć w Internecie. 

Dotychczasowy system oceniania stracił na wartości. Test i jego sprawdzenie zaczęły 

zajmować cenny czas oraz wprowadzać nieprzyjemną atmosferę już na początku zajęć. 

Techniczne wykonanie długiego sprawozdania również pochłaniało czas, który powinien 

być przeznaczony na analizę wyników, a nie na ich oprawę graficzną. Ponadto, już sam 

fakt, że studenci musieli zaliczyć test na 50% punktów powodował, że każdy ze 

studentów musiał uzyskać co najmniej 25% całościowej liczby punktów. Uzyskanie 

pozostałych 25% punktów do oceny pozytywnej było zadaniem bardzo łatwym. 

W efekcie wszyscy studenci byli niemal przymuszani do zaliczenia przedmiotu, 

a większość z nich uzyskiwała ocenę dobrą lub nawet ponad dobrą. Ciężko było docenić 

bardzo dobrych studentów wyższą oceną. Finalnie zatem studenci bardzo przeciętni 

uzyskiwali oceny jedynie o pół stopnia niższe od studentów bardzo dobrych. 

Od roku akademickiego 2016/2017 przyjęto inny system, który miał postawić 

nacisk na pracę studentów w trakcie zajęć. Dotychczasowy test zastąpiono dobrowolną 

odpowiedzią ustną, do której studenci zgłaszają się sami. Brak przymusu do przystą-

pienia do testu zmniejszył stres studentów, a forma ustna pozwala na bardziej indywi-

dualny kontakt z prowadzącym. W ramach odpowiedzi ustnej prowadzący może zadać 

pytanie zarówno w trakcie zajęć jak i na ich końcu. To rozszerzyło wachlarz możli-

wości pytań – od teoretycznych będących podstawą wykonywanych zadań, po pytania 

dotyczące wyników właśnie wykonanych ćwiczeń, które motywują studentów do 

analizy i wnioskowania. Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź wynosi 

cztery. Taka sama liczba punktów została przeznaczona na ocenę pracy na zajęciach. 

W rezultacie studenci, którzy dobrze przygotowali się do zajęć i ze zrozumieniem 

przeanalizowali instrukcję laboratoryjną mogą z sukcesem przystąpić do odpowiedzi 

ustnej i sprawnie wykonać zadania w trakcie laboratorium. Liczba punktów za 

sprawozdanie została ograniczona do dwóch. Ponadto sprawozdanie również oddają 

tylko ci studenci, którzy chcą je wykonać. 

Nowy system oceniania sprawił, że studenci przestali uczyć się na pamięć gotowych 

pytań. Zapytani o dane zagadnienie nawet w trakcie laboratorium umieją połączyć 

teorię z aktualnie wykonywanym zadaniem. Zyskali też cenny czas zajęć, który do tej 
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pory był tracony na sprawdzanie przez prowadzącego testów. Sama odpowiedź prze-

stała być również stresująca, gdyż podchodzą do niej tylko chętni. 

Ta możliwość wyboru zarówno zgłoszenia się do odpowiedzi jak i wysłania spra-

wozdania powoduje, że student musi samemu dbać o swoje sprawy – liczyć punkty 

i mieć świadomość, ile jeszcze musi zrobić by uzyskać satysfakcjonującą ocenę. Tym 

samym ponosi naturalną konsekwencję swoich działań i nie jest do niczego przymu-

szany. Z jednej strony rozluźnia to atmosferę na zajęciach, bo studenci nie odczuwają 

stresu wynikającego z konieczności zaliczenia testu by być dopuszczonym do zajęć. 

Z drugiej strony pozwala to na dywersyfikację ocen – studenci, dla których przedmiot 

ten nie jest istotny uzyskują jedynie ocenę dostateczną, a ci, którzy się starają i mocno 

pracują otrzymują ceny dobre+ i bardzo dobre. 

Do roku akademickiego 2018/19 praca na zajęciach była oceniania w dwojaki 

sposób: przez prowadzącego na ćwiczeniach 1, 2, 3, 5 i 6 oraz za pomocą dedyko-

wanego programu komputerowego na ćwiczeniu 4. Od roku akademickiego 2018/2019 

praca na zajęciach na ćwiczeniu 1 jest oceniana za pomocą programu. Zarówno na 

ćwiczeniu 1 jak i 4 program śledzi kolejne kroki wykonywane przez studenta i weryfi-

kuje ich poprawność. Zatem nie jest oceniany jedynie finalny wynik ćwiczenia, ale 

także sposób przeprowadzenia eksperymentu. 

Istnieje jednak znacząca różnica w przyznawaniu punktów za ćwiczenia 1 i 4. 

W ćwiczeniu 1 za każdy element zadania można otrzymać punkty. W przypadku 

popełnienia błędu student nie otrzymuje punktów za dany element, jednak aby przejść 

do kolejnego elementu musi w końcu wykonać poprzedzający poprawnie. W ćwiczeniu 

4 od puli punktów za dane zadanie student ma odejmowane punkty za każdorazowy 

błąd w zadaniu. Nie można otrzymać mniej niż 0 punktów za zadanie, jednak popeł-

nianie tego samego błędu skutkuje za każdym razem odjęciem 20% punktów możliwych 

do zdobycia za dane zadanie. Przykładową punktację prezentuje tabela 1. Na ćwicze-

niu 4 studenci mogą wykonać zadania dodatkowe i w rezultacie uzyskać nie 4,  

a 5 punktów (czyli otrzymać 1 punkt więcej). 

Tabela 1. Przykładowa punktacja na ćwiczeniu 4 w zadaniu 1 

Liczba popełnionych błędów 
Liczba otrzymanych punktów za zadanie 1 

(max. 200 punktów) 

0 200 

1 160 

2 120 

3 80 

4 40 

5 0 

6 0 

7 0 

4. Badania grupa 

Analizie poddano wyniki uzyskane przez studentów specjalności EiT, IBM raz 

ACiR w latach akademickich: 

 2017/18 – 49 osób; 

 2018/19 – 96 osób; 

 2019/20 – 156 osób. 
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Wszyscy studenci byli oceniani przez tego samego prowadzącego zajęcia laborato-

ryjne. Analizie nie poddano roku akademickiego 2020/2021 gdyż z uwagi na obostrzenia 

wynikające z pandemii SARS-CoV-2 [18] zajęcia odbywały się w innym systemie 

oraz przy zmienionej punktacji. 

Ponadto analizie poddano jedynie ćwiczenia1-4, z pominięciem ćwiczeń 5 i 6, gdyż 

punktacja tych ostatnich nie wnosi znaczącej wiedzy do artykułu, ponieważ nie odbiega 

od punktacji ćwiczeń 2 i 3. 

5. Wady i zalety oceniania automatycznego 

Głównym celem rztelnych wykładowców jest przygotowanie studentów do pracy 

zawodowej oraz zainspirowanie ich do dalszych badań naukowych w szkole doktorskiej. 

Obserwowana jest niepokojąca tendencja studentów do chęci zdobycia jedynie tytułu 

zawodowego. W takiej sytuacji nawet najlepszy pedagog, który stawia studentom 

wymagania jest przez nich postrzegany jako osoba uniemożliwiająca im osiągnięcie 

celu w postaci zaliczenia przedmiotu w sposób łatwy i bezstresowy. 

Z rozmysłem zostało tu użyte stwierdzenie mówiące o „zaliczeniu przedmiotu” – 

nie zdobyciu wiedzy czy umiejętności. Studenci pragnący się rozwijać, czyli tacy, 

którzy na studia przyszli po wiedzę zazwyczaj nie mają problemu ze stawianymi im 

wymaganiami. Studenci niepewni swej wiedzy, mający poczucie niepełnego przygoto-

wania do zajęć obawiają się zajęć laboratoryjnych, gdzie muszą wykazać się umie-

jętnościami praktycznymi. Tym sposobem prowadzący oceniający pracę na zajęciach 

często jest widziany jako oponent studenta. 

Zatem można się spodziewać, że ocenianie automatyczne, za pomocą programu 

komputerowego, powinno być dla studentów przyjemniejsze w odbiorze. Tymczasem, 

na zajęciach jak i w ankietach studenckich często można znaleźć skargi: 

 „Rany, jakie to stresujące...”; 

 „Boje się kliknąć Dalej...”; 

 „Jeden błąd i już mniej punktów”; 

 „Klikniecie Sprawdź powoduje takie napięcie”. 

Okazuje się, że obiektywny system oceniania automatycznego powoduje stres, gdyż 

wykrycie błędu jest nieuniknione. Nieuchronne wykrywanie i rejestrowanie błędów 

przez program ma za zadanie ocenić kolejne kroki podczas wykonywania ekspery-

mentu. Gdy ćwiczenie ocenia prowadzący, zazwyczaj bierze on pod uwagę całokształt 

pracy na zajęciach i liczbę wykonanych dobrze zadań. Nie są dostrzegane pojedyncze 

błędy i pomyłki. 

Można zatem powiedzieć, że prowadzący nie jest tak skrupulatny w rejestracji błę-

dów studentów jak program komputerowy. Przez to Studenci otrzymują więcej punktów 

na ćwiczeniach ocenianych przez prowadzącego. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyni-

kach uzyskanych na ćwiczeniu 1 przez studentów z roku akademickiego 2017/2018 

(ocenianie przez prowadzącego) oraz z lat 208/2019 i 2019/2020 (ocenianie automa-

tyczne) (wyk. 1). Jak widać, studenci oceniani przez prowadzącego uzyskali większą 

liczbę punktów niż studenci oceniani przez program komputerowy. 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku ćwiczeń 2 i 3 – pomijając fakt, że za ćwi-

czenie 4 można otrzymać 5 punktów, to na tych dwóch ćwiczeniach (ocenianych w dal-

szym ciągu przez prowadzącego), studenci uzyskują bardzo dobre wyniki (wyk. 2). 
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Wykres 1. Liczba zdobytych przez studentów za pracę na zajęciach na ćwiczeniu 1 w latach akademickich 

2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 [opracowanie własne] 

 
Wykres 2. Liczba zdobytych przez studentów za pracę na zajęciach na ćwiczeniach 2 (po lewej)  

i 3 (po prawej) w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 [opracowanie własne] 

Interesujące są wyniki uzyskiwane przez studentów na ćwiczeniu 4 – teoretycznie 

najtrudniejszym, gdyż za każdy błąd są odejmowane punkty w obrębie danego zadania. 

Dzięki dodatkowym zadaniom studenci nadrabiają stracone punkty, a nawet uzyskują 

powyżej 4 punktów za pracę na zajęciach (wyk. 3). Można wywnioskować, że po 

ćwiczeniu 1 zrozumieli oni mechanizm oceniania przyjęty przez program komputerowy 

i przykładają większą wagę do kolejnych kroków eksperymentu. Byłoby to bardzo 

dobrym znakiem, gdyż jednym z celów przedmiotu jest wyczulenie studentów na sposób 

przeprowadzania pomiarów, a nie tylko na końcowy efekt. 
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Wykres 3. Liczba zdobytych przez studentów za pracę na zajęciach na ćwiczeniu 4 w latach akademickich 

2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 [opracowanie własne] 

Niewątpliwą zaletą oceniania w sposób automatyczny jest komfort pracy prowa-

dzącego – może on skupić się na pomocy studentom bez rejestracji ich ewentualnych 

błędów. Jest to szczególnie istotne, gdy zajęcia zaczyna prowadzić nowy wykładowca. 

O ile sprzęt laboratoryjny działa poprawnie, program jest dla niego gigantycznym uła-

twieniem. Prowadzący nie jest również obciążony dylematami dotyczącymi obiekty-

wizmu oceniania – nie zawsze ta sama liczba błędów jest równoważna. Ciężko jest to 

wyjaśnić studentom, którzy nie mając jeszcze wystarczającej wiedzy nie rozumieją, że 

błąd popełniony przy odczycie wyniku nie jest równy błędowi podłączenia układu, 

który może zagrozić zdrowiu użytkownika lub skutkować zniszczeniem sprzętu 

pomiarowego. 

Jednocześnie studentom łatwiej jest zadać pytanie prowadzącemu i rozwiać ewen-

tualne wątpliwości, gdyż nie obawiają się odjęcia punktów. Mają oni także poczucie 

sprawiedliwości, bo wiedzą, że wszyscy są oceniani dokładnie tak samo. Jest to tym 

istotniejsze, im więcej osób prowadzi zajęcia w różnych grupach laboratoryjnych. 

Oczywistym jest, że każdy z prowadzących będzie oceniał pracę na zajęciach sposób 

dla siebie charakterystyczny. Program komputerowy eliminuje te różnice i pozwala 

porównać efekty prac studentów z różnych grup laboratoryjnych. 

Największym zagrożeniem płynącym z automatycznego oceniania jest konieczność 

zapewnienia możliwie bezawaryjnego sprzętu na zajęciach. Jeśli bowiem program 

ocenia dane zadania na podstawie odczytu parametrów z konkretnych urządzeń, nie 

możemy zastąpić tychże urządzeń innymi mimo, że pełnią taką samą funkcję. Jeśli 

następuje awaria, prowadzący musi mieć opracowany plan działania, oparty na 

znajomości funkcjonowania programu. Rozpatrując jedynie aspekt sprzętowy należy 

wyraźnie zaznaczyć, że niezbędne są duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. 

W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa nie jest łatwo o innego wykładowcę, 

który sprosta obsłudze programu i sprzętu w sytuacji awaryjnej. 
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Niewątpliwą wadą takiego rozwiązania jest konieczność napisania odpowiedniego 

programu komputerowego oraz jego przetestowanie. To bardzo żmudny proces wyma-

gający wiedzy nie tylko programistycznej, ale także specyfiki przedmiotu. Nawet gdy 

program zostanie napisany, musi on zostać przetestowany i zabezpieczony przed błędami 

studentów, co jest zadaniem niełatwym i żmudnym. 

Jak wynika z reakcji i relacji studentów, ocenianie automatyczne jest dla nich bardziej 

stresujące. Wynika to prawdopodobnie z nieuchronności poniesienia konsekwencji 

z popełnianych błędów. O ile przy ocenianiu przez prowadzącego pewne błędy mogły 

pozostać niezauważone lub pominięte, o tyle program komputerowy nie jest już tak 

wyrozumiały. Mimo tego, studenci po praktyce na ćwiczeniu 1, przechodząc do ćwi-

czenia 4 uzyskują na nim bardzo dobre wyniki. Zatem ich obawy są nieuzasadnione. 

6. Podsumowanie 

Wprowadzenie automatycznego oceniania nie musi iść w parze z odcięciem kontaktu 

prowadzącego ze studentami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wykładowca może poświęcić 

więcej uwagi studentom nie czując przy tym presji bycia posądzonym o brak obiekty-

wizmu. Zrzucenie odpowiedzialności za ocenianie pracy na zajęciach na program kom-

puterowy pozwala prowadzącemu na skupienie się na realnych potrzebach studentów 

i ich problemach w trakcie wykonywania zadań. 

Jednocześnie ocenianie za pomocą programu wymusza na studentach większą 

uważność w wykonywaniu zadań. Jest to spowodowane stresem wynikającym z nie-

uchronności obniżenia punktacji. Możliwe, że środek użyty do realizacji tego celu przed-

miotu (nauczenia poprawnego wykonywania pomiarów) nie jest najlepszy, jednak na 

tym etapie edukacji akademickiej jest wystarczający. 

Mimo nielicznych wad automatyzacja oceny pracy na zajęciach jest uzasadniona. 

Te rozwiązanie, wymagające bardzo dużego początkowego nakładu pracy, jest bardzo 

praktyczne i niezmiernie ułatwia prowadzenie zajęć oraz osiągnięcie zamierzonych 

efektów kształcenia. 
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Możliwości i ryzyka związane z automatyzacją weryfikacji pracy studentów 

na przykładzie przedmiotu Metrologia 

Streszczenie 
Automatyzacja oceniania pracy na zajęciach laboratoryjnych jest zagadnieniem dydaktycznie interesującym. 
Nie jest to tradycyjna weryfikacja osiągniętych rezultatów w postaci kolokwium czy egzaminu, a ocena 
sposobu przeprowadzania eksperymentu. Należy zatem zwrócić uwagę nie tylko na osiągnięty efekt koń-
cowy, ale także na samą drogę prowadząca do tegoż efektu. Taka forma oceniania ma swoje wady i zalety, 
które zostały poddane analizie i skomentowane. Za źródło danych posłużyły osiągnięcia punktowe studentów 
trzech kierunków prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej uczęszczających na przedmiot Laboratorium Metrologii. W trakcie ćwiczeń studenci byli oceniani 
zarówno przez prowadzących zajęcia, jak i program komputerowy, który śledził kolejne kroki podczas wyko-
nywania eksperymentów. Autorzy ocenili, jaki wpływ ma automatyzacja oceniania pracy na zajęciach pod 
względem mentalnym dla studentów oraz prowadzących oraz pod względem liczby uzyskanych punktów. 
Wyniki badań sugerują, że obiektywna automatyzacja oceniania jest dużo bardziej restrykcyjna. 
Słowa kluczowe: metrologia, elektronika, dydaktyka 

Opportunities and risks related to the automation of the verification of students' 

work on the example of the Metrology subject 

Abstract 
Automation the assessment of work in laboratory classes is a didactically interesting issue. It is not 
a traditional verification of the achieved results, like a colloquium or exam, but an evaluation of the way in 
which the experiment is carried out. Therefore, attention should be paid not only to the final result, but also 
to the path leading to this effect. The article shows the analysis and discussion of the advantages and 
disadvantages of the way of assessment. As the source of data the scores of students of three fields of study 
at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of the Gdańsk University of Techno-
logy we used. During the exercises at Metrology Laboratory course, the students were assessed both by the 
teachers and the computer program which followed each step during the experiments. The authors assessed 
the impact of the automation of working in terms of mentality for students and teachers and in terms of the 
number of points obtained by students. Research results suggest that objective grading automation is much 
more restrictive and unpleasant for students. 
Keywords: metrology, electronic, teaching 
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Rola arteterapii w procesie wspierania rozwoju dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym 

1.  Wprowadzenie 

Arteterapia jako terapia przez sztukę jest obecnie uznaną formą pomocy psycholo-

gicznej, wspomagającej proces rehabilitacji, leczenia, znajdującą zastosowanie również 

w pracy rewalidacyjnej. W Polsce stosowana w coraz szerszym zakresie nie tylko 

w ośrodkach terapii, placówkach oświatowych wobec kształcenia zintegrowanego lub 

specjalnego, ale również w szpitalach m.in. w świetlicach terapeutycznych na oddziale 

neurologii dziecięcej, oddziale położniczym, onkologicznym, oddziałach psychiatrii 

i psychoterapii. Techniki pracy stosowane w arteterapii pomagają osobom ujawniającym 

trudności na obszarze funkcjonowania społecznego, sprzyjają kształtowaniu postawy 

twórczej, rozwijaniu i doskonaleniu własnej osobowości, pozwalają lepiej zrozumieć 

i kontrolować własne emocje i potrzeby, rozwinąć zdolności, poprawić jakość życia. 

Arteterapia zatem sprzyja leczeniu, wpieraniu rozwoju oraz profilaktyce.  

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotną rolę arteterapii oraz efekty 

jej zastosowania w rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, ruchowym, 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku wczesnoszkolnym, przy pomocy okre-

ślonych metod oraz technik pracy. Terapeutyczne oddziaływanie sztuki może wpływać 

pozytywnie nie tylko na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami lub pojedynczymi 

dysfunkcjami, ale także na rozwój dzieci zdrowych, u których możemy zaobserwować 

sporadyczne problemy na płaszczyźnie emocjonalnej lub społecznej – szczególnie 

nasilone w obecnym czasie trwającej pandemii. Coraz częściej u dzieci występują 

również trudności z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem, nadmierna nerwowość, 

apatyczność, izolowanie się oraz problemy wynikające z różnorodnych stresujących, 

czasami traumatycznych sytuacji, lęków oraz blokad emocjonalnych. Terapeutyczny 

wpływ sztuki może okazać się dla tych pacjentów wartościowy i pomocny, dając 

szansę na lepsze funkcjonowanie i samopoczucie w codziennym życiu. A. Linek pisze:  

Sztuka jest próbą odnalezienia sensu i celu życia na drodze własnego rozwoju. 

Przy jej pomocy oswajamy lęki, strach czy stres. Szeroki zakres technik 

artystycznych pozwala na zlokalizowanie problemu, nazwanie go, zrozumienie 

i pokonanie. Poprzez tworzenie człowiek lepiej poznaje siebie, swoje wartości 

i potrzeby, swój sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Twórczość 

jest zawoalowanym odzwierciedleniem tych odkryć. Dzięki temu twórca jest 

w stanie pokazać innym swoje najgłębsze pragnienia i obawy, gdyż dużo 

łatwiej wyrażać siebie przez kody, symbole, metaforę niż powiedzieć wprost 

i ubrać w słowa myśli o własnych odczuciach [1]. 

                                                                   
1 joanna.dabrowska.mt@gmail.com, autorka jest arteterapeutką, muzykoterapeutką, muzykologiem, nauczy-

cielem fortepianu i rytmiki, założycielką Akademii Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu, 

obecnie pisze pracę doktorską z zakresu muzykoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, strona internetowa: www.artis-centrum.pl. 
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Przedstawione w dalszej części pracy – zbiory elementów metod poszczególnych 

dziedzin arteterapii są wynikiem własnych, prowadzonych przez kilkanaście lat obser-

wacji, doświadczeń pracy terapeutycznej oraz szczegółowych badań naukowych 

z zakresu wpływu muzykoterapii – jako jednej z dziedzin arteterapii – na rozwój dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Mam nadzieję, że moja praca będzie inspiracją dla pedagogów i terapeutów oraz osób 

pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia terapeutycznego do własnych badań 

i poszukiwań najbardziej efektywnych metod pracy terapeutycznej. 

 
Fotografia 1. Muzykoterapia, dialogowanie instrumentalne 

2. Arteterapia w świetle definicji 

Istnieje wiele definicji arteterapii, każda z nich porusza wybrany aspekt jej złożonej 

problematyki. Wobec zakresu wspierania rozwoju za pomocą arteterapii warto zwrócić 

uwagę na następujące definicje: 

 C. Case i T. Dalley wskazuje, iż:  

arteterapia, którą w literaturze anglojęzycznej coraz częściej nazywa się arte-

psychoterapią, jest wykorzystaniem środków artystycznych do wyrażania 

i przepracowywania trudności osoby uczestniczącej w terapii [2]. 

Z. Konieczyńska opisuje arteterapię jako:  

świadome, planowe i systematyczne oddziaływania sztuką w celach tera-

peutycznych [3]. 

R. Bartel pisze, iż: 

o specyfice arteterapii stanowi jej natura, integrująca tworzenie (kreację wizu-

alną, ekspresję plastyczną) z refleksją nad procesem tworzenia i/lub powstałą 

pracą (…). Refleksja ta często przyjmuje postać rozmowy-dialogu pomiędzy 

osobą tworzącą a terapeutą (lub innymi uczestnikami spotkania) i odnosi się 

także do sytuacji życiowej osoby uczestniczącej w terapii. Złożona „podwójna” 

natura działań arteterapeutycznych odróżnia ją od pozostałych form psycho-

terapii [4]. 
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Brytyjskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (The British Association of Art Thera-

pists) wskazuje, że arteterapia jest formą psychoterapii, traktującą media artystyczne 

jako podstawowy sposób komunikacji. Dzięki stworzonym przez uczestnika arteterapii 

wytworom (obraz, obiekt), osoba może lepiej zrozumieć siebie i naturę swoich pro-

blemów, co z kolei może prowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany w jego postrze-

ganiu siebie, aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia [5]. 

L. Kataryńczuk-Mania uważa, iż arteterapia:  

jest (...) bardziej procedurą niż słowną psychoterapią, a polega na tym, że 

pacjent wyraża swoje myśli i uczucia poprzez rysowanie, malowanie, lepienie 

w glinie (...) w obecności arteterapeuty [6]. 

Niezwykle ważną definicje podaje także E. Galińska, która pisze, iż:  

terapia sztuką rozwija aktywność twórczą i dyspozycje, co sprzyja twórczemu 

i pełniejszemu kształtowaniu przez człowieka własnego życia, wzbogacając je 

o nowe zainteresowania, doznania, czy wartości [7]. 

3. Opis poszczególnych dziedzin arteterapii 

W skład arteterapii wchodzi sześć dużych obszarów działań terapeutycznych, które 

możemy nazwać dziedzinami. Są to muzykoterapia, plastykoterapia, choreoterapia, 

teatroterapia/drama, biblioterapia/bajkoterapia oraz fototerapia. Każda dziedzina jest 

inna, nastawiona na kształtowanie różnych płaszczyzn rozwoju dziecka, również 

z niepełnopsrawnościami, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb stymulo-

wania rozwoju. 

Plastykoterapia oparta jest na technikach plastycznych, jak malowanie, lepienie, 

rzeźbienie, układanie, wycinanie, zdobienie. Pozwala uczestnikom terapii badać struk-

tury materiałów oddziałując na zmysły oraz dotrzeć do podświadomości pacjenta i od-

zwierciedlenia jego emocji za pomocą tworzonego dzieła. Wpływa na rozwój poznaw-

czy, społeczny i emocjonalny. 

Muzykoterapia, jako forma psychoterapii wykorzystuje muzykę samą w sobie oraz 

poszczególne jej elementy w celach terapeutycznych. Wpływ muzykoterapii sprzyja 

poprawie funkcjonowania pacjentów przez co pozytywnie zmienia jakość ich życia. 

Muzykoterapia, inaczej terapia za pomocą muzyki [8], oddziałuje na zachowanie, 

myśli, nastrój człowieka, jego integrację z innymi ludźmi. Zakres oddziaływania muzyki 

na pacjenta jest polisensoryczny, co oznacza, że muzykoterapia ma wpływ na całość 

psychofizyczną człowieka, na jego sferę psychiczną, emocjonalną, sensoryczną, soma-

tyczną, intelektualną, motoryczną, duchową i społeczną. 

Biblioterapia lub bajkoterapia umożliwia dziecku identyfikację z baśniowym boha-

terem lub głównym bohaterem literackim, ukazując różne sposoby funkcjonowania 

społecznego, rozwiązywania problemów natury osobistej, społecznej, moralnej. Szcze-

gólny wpływ na wyobraźnię, wiedzę, rozwój emocjonalny dziecka w wieku szkolnym, 

mają bajki terapeutyczne. Przedstawiają one dziecku w sposób zrozumiały zagadnienia 

lub problemy, pomagając lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i własne uczucia. 

Dostarczają podczas terapii dzieciom poczucia pewności siebie, sprzyjają umacnianiu 

wiary we własne możliwości. M. Janas dodaje, iż: dziecko nie czuje się osamotnione 
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w swoich zmaganiach, ale także za sprawą szczęśliwego zakończenia zaczyna wierzyć 

w pomyślne rozwiązanie swoich problemów [9]. 

Choreoterapia, według American Dance Therapy Association, oznacza terapeutyczne 

wykorzystanie ruchu jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna 

i fizyczna integracja [10]. Jest to metoda psychoterapeutyczna, wykorzystująca ruch 

oraz taniec jako narzędzia, pozwalające na integrację ekspresji ruchowej pacjentów, 

przy oddziaływaniu na sferę emocjonalną, poznawczą, motoryczną, fizjologiczną oraz 

sferę kontaktów międzyludzkich. 

Teatroterapia ma na celu kształtowanie relacji międzyludzkich oraz wzbogacenie 

osobowości – oddziałuje na przeżycia wewnętrzne, emocje, uczucia uczestnika terapii. 

Nazywana także terapią poprzez przygotowanie i uczestniczenie w spektaklach teatral-

nych [8]. Przedstawienie teatralne sprzyja wyrażeniu nieuświadomionych i stłumio-

nych emocji, pobudza sferę poznawczą i wpływa na sferę komunikacyjną uczestnika. 

Fototerapia sprzyja odnalezieniu wewnętrznej równowagi, nabywaniu umiejętności 

dostrzegania piękna, zauważania szczegółów w otaczającym świecie, dostarcza radości 

z obcowania z przyrodą i utrwalania jej widoków na zdjęciach [11]. Dąży do kształto-

wania w uczestnikach samodzielności, spostrzegawczości, rozwijania kreatywności, 

twórczości, wpływa na sferę poznawczą i emocjonalną. 

4. Wybrane elementy metod oraz technik arteterapii stosowane 

w procesie wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

W ciągu kilkunastoletniej pracy terapeutycznej oraz podczas badań naukowych, 

obserwowałam pozytywny wpływ arteterapii na rozwój dzieci w wyniku stosowania 

odpowiedniego doboru różnorodnych elementów technik oraz metod. Były to różne 

zestawienia, kompilacje, programy tworzone dla potrzeb indywidualnych dziecka lub 

na zajęcia grupowe. Wyróżniłam wybrane elementy metod oraz technik arteterapii, które 

moim zdaniem są efektywne w zakresie wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesno-

szkolnym. Opisane elementy stanowią uniwersalny zakres metodyczny, gdyż stosowane 

były zarówno wobec dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, jak i wobec uczestników 

z nielicznymi dysfunkcjami rozwojowymi, a nawet w pracy z dziećmi zdrowymi 

w celu wspierania poszczególnych obszarów rozwoju, w czym również przynosiły 

dobre rezultaty pracy terapeutycznej. 

a) W zakresie muzykoterapii elementami stymulującymi rozwój dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym były: 

 elementy metody C. Orffa [12, 13] – (fot. 2); 

 elementy metody Wizualizacji i Relaksacji [14]; 

 elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne [15]; 

 elementy Metody Dobrego Startu [16]; 

 elementy improwizacji z Muzykoterapii Kreatywnej Nordoff-Robbins (wokalne, 

instrumentalne, wokalno-instrumentalne, swobodne, kontrolowane) [17]; 

 elementy Metody Stymulacji Polisensorycznej (połączenie z oddziaływaniem na 

zmysły, zastosowanie pomocy sensorycznych, np. chusty, wstążki, piłki, szarfy). 
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Fotografia 2. Muzykoterapia – gra na instrumentach perkusyjnych – metoda C. Orffa [opracowanie własne] 

b) Wobec plastykoterapii w działaniach terapeutycznych najlepiej sprawdzały się 

w danym zakresie: 

 metoda malowania dziesięcioma palcami R.F. Show; 

 mandale; 

 malowanie przy użyciu różnych materiałów plastycznych (palcami, pędzlem, 

patyczkami z wykorzystaniem natury, np. odbijanie na różnych strukturach poma-

lowanych liści), na różnorodnych powierzchniach (prześcieradło, brystol, papier, 

kamień) – (fot. 3); 

 lepienie (plastelina, modelina, glina, masy solne, ciastolina, własne pomysły na masę – 

tworzenie np. zamków, biżuterii); 

 stosowanie techniki kolażu; 

 rysowanie (swobodne lub tematyczne, np. obraz siebie, obraz rodziny, mój nastrój, 

mój przyjaciel, prezent, który wywoła uśmiech); 

 kompilacje poszczególnych elementów plastycznych (np. tworzenie kukiełek, 

zwierząt morskich, obrazu pt. „Nasze lęki, nasze strachy”, łąka, gra planszowa). 

 

 

Fotografia 3. Plastykoterapia – malowanie pędzlami na szarym papierze – „Wiosna” [opracowanie własne] 
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c) Na obszarze choreoterapii szczególnie efektywne w pracy nad rozwojem dziecka 

były ćwiczenia takie jak: 

 wyrażanie emocji poprzez taniec; 

 proste układy taneczne; 

 taniec relaksacyjny; 

 taniec z zastosowaniem kolorowych rekwizytów (np. wstążki, chusty, balony) –  

(fot. 4); 

 taniec do śpiewanej piosenki. 

 

Fotografia 4. Choreoterapia – taniec z zastosowaniem kolorowych rekwizytów [opracowanie własne] 

Z zakresu teatroterapii stosowane były następujące elementy: 

 scenki sytuacyjne; 

 odzwierciedlanie wybranych emocji – kalambury; 

 gra krótkich dialogów z podziałem na role; 

 zastosowanie elementów dramy przy użyciu kukiełek; 

 wspólne tworzenie krótkiego scenariusza i próba inscenizacji, tworzenie potrzebnych 

rekwizytów – połączenie z elementami plastycznymi – (fot. 5). 

 

Fotografia 5. Teatroterapia– próba inscenizacji, odzwierciedlanie ruchem czytanego fragmentu scenariusza 

[opracowanie własne] 
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e) Elementy bajkoterapii wobec dzieci w wieku wczesnoszkolnym bardzo dobrze 

dopasowywały się do ich potrzeb rozwojowych, wyróżniłam zatem: 

 opowiadanie bajek połączone z elementami muzykoterapii; 

 tworzenie tła odgłosów akustycznych do artykułowanego fragmentu wiersza lub 

bajki; 

 zagadki; 

 tworzenie własnych opowiadań; 

 zabawa terapeutyczna – pomysł na inne zakończenie historii z książki; 

 bajka połączona z wykonaniem elementów plastycznych – (fot. 6). 

 

Fotografia 6. Biblioterapia/Bajkoterapia – odzwierciedlenie wybranego zagadnienia bajki w połączeniu 

z elementem plastycznym [opracowanie własne] 

f) Natomiast na obszarze fototerapii, wyróżniłam elementy takie jak: 

 tworzenie galerii zdjęć, które mówią o naszych zainteresowaniach, w połączeniu ze 

sztukami plastycznymi (ozdabianie zdjęć, portretów) – (fot. 7); 

 praca terapeutyczna nad emocjami w połączeniu z krajobrazem, portretem, wy-

branym zdjęciem; 

 wykonywanie zdjęć przez uczestników warsztatów i tworzenie galerii wspólnych 

zdjęć. 

 

Fotografia 7. Fototerapia – ozdabianie zdjęć w połączeniu z elementem plastycznym [opracowanie własne] 
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5. Proces wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim na podstawie własnych badań naukowych z zakresu 

muzykoterapii 

Zakres badań efektywności arteterapii jest bardzo rozległy. W moich badaniach 

naukowych skupiłam się na jednej dziedzinie arteterapii – muzykoterapii. 

Badania naukowe dotyczyły wpływu muzykoterapii na rozwój dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, prowadzone 

były w 2014 roku w czterech ośrodkach badawczych na terenie województwa wielko-

polskiego. 

Zastosowano następujące metody badawcze: quasi-eksperyment pedagogiczny 

oparty na technice grup równoległych (2 grupy eksperymentalne – 16 osób i 2 grupy 

kontrolne – 16 osób) oraz metodę indywidualnych przypadków. 

Stosowano również techniki badawcze takie jak: obserwacja bezpośrednia, ankieta, 

wywiad narracyjny, wywiad indywidualny, analiza dokumentów – dziecięcej twórczości 

plastycznej (w odniesieniu do metody indywidualnych przypadków). 

Do narzędzi badawczych należały: 

 arkusz obserwacyjny tygodniowy – autorskie opracowanie; 

 arkusz oceny zachowań dziecka na podstawie arkuszy obserwacyjnych – autorskie 

opracowanie; 

 kwestionariusz wywiadu z rodzicami – autorskie opracowanie; 

 rysunki dziecka; 

 arkusze analizy i interpretacji rysunku dziecka wg Stefana Szumana; 

 test socjometryczny – badanie relacji interpersonalnych – autorskie opracowanie; 

 test F. Goodenough: „Narysuj człowieka” – badanie poziomu rozwoju intelek-

tualnego; 

 Autorski Test skonstruowany na podstawie Profilu Psychoedukacyjnego Schoplera 

(PEPR) stosowany w badaniu rozwoju emocjonalnego dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim. Badania opierały się na Skali Zachowań, w którego 

skład wchodzą 43 zadania testowe. Skala miała na celu rozpoznanie nietypowych 

zachowań, podzielona była na cztery części: 

 a) nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne, 

 b) zabawa i zainteresowanie przedmiotami, 

 c) reakcje na bodźce, 

 d) mowa. 

Zajęcia muzykoterapii wg autorskiego modelu muzykoterapeutycznego odbywały 

się przez okres 6 miesięcy w ośrodkach badawczych grup eksperymentalnych. Autorka 

badań naukowych prowadziła cykl warsztatów muzykoterapii w obu grupach ekspery-

mentalnych samodzielnie. Podczas cyklu zajęć sporządzony został również materiał 

filmowy umożliwiający analizę zachowania dzieci. 

Zarys wyników badań naukowych: 

 badane dzieci z obu grup eksperymentalnych pod wpływem prowadzonego cyklu 

zajęć muzykoterapii zrobiły znaczący postęp w rozwoju w zakresie emocjonalno-

społecznym. Poprawa nastąpiła u wszystkich badanych uczestników grup ekspery-

mentalnych – w większym lub mniejszym stopniu; 
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 postęp w rozwoju intelektualnym pod wpływem prowadzonej muzykoterapii odno-

towano u 13 osób na 16 uczestników zajęć; 

 dzieci rozwinęły znacząco mowę; 

 zaobserwowano również, w wyniku uczestnictwa w cyklu warsztatów, postęp dzieci 

w aspekcie ogólnorozwojowym. 

Ze względu na obszerność prowadzonych badań z zakresu wpływu muzykoterapii 

na rozwój badanych dzieci obu grup eksperymentalnych, przytoczę przykładowy frag-

ment badań naukowych – ukazujący pozytywny wpływ na rozwój mowy uczestników 

cyklu przeprowadzonych warsztatów muzykoterapeutycznych: 

Badanie Pretestowe dotyczące poziomu rozwoju mowy wykazało, iż:  

 1 osoba podczas komunikacji wymawiała pojedyncze wyrazy; 

 11 osób posługiwało się w zakresie mowy prostymi zdaniami 2-wyrazowymi; 

 4 osoby komunikowały się w sposób swobodny. 

 

Wykres 1. Badanie Pretestowe w zakresie rozwoju mowy uczestników grup eksperymentalnych 

Zadanie Posttestowe wskazało, iż: 

 5 osób posługiwało się w zakresie mowy prostymi zdaniami 2-wyrazowymi; 

 11 osób komunikowało się w sposób swobodny. 

 

Wykres 2. Badanie Posttestowe w zakresie rozwoju mowy uczestników grup eksperymentalnych 
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Powyższy przykład wyników badań naukowych z danego zakresu ukazuje różnicę 

poziomu rozwoju mowy badanych dzieci podczas badania pretestowego oraz posttesto-

wego (przed i po przeprowadzeniu cyklu warsztatów muzykoterapii w obu grupach 

eksperymentalnych). 

Wyniki ukazują znaczący postęp w rozwoju mowy wśród uczestników zajęć. 

Warto również dodać, iż wyniki wskazują na rozwój dzieci w danym zakresie po-

przez wpływ jednej z dziedzin arteterapii – w tym przypadku muzykoterapii, natomiast 

biorąc pod uwagę pełen zakres możliwości oddziaływania poprzez wszystkie dziedziny 

arteterapii, z pewnością efekty rozwojowe wśród uczestników zajęć mogą obejmować 

jeszcze więcej obszarów i dawać więcej rezultatów skutecznego zastosowania terapii. 

6. Efekty zastosowania arteterapii w procesie wspierania rozwoju dzieci 

Arteterapia przynosi szereg pozytywnych efektów w procesie stymulacji rozwoju 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym: 

 Rozwija uczestników pod względem emocjonalnym, dzięki czemu dzieci potrafią 

kontrolować swoje emocje, poznają siebie i swoje możliwości. Odreagowują 

stresy, napięcia, przełamują blokady oraz lęki. Dzieci pod wpływem zajęć 

arteterapii stają się pewniejsze siebie, umacniają wiarę we własne możliwości 

percepcyjne, wykonawcze oraz twórcze. 

 Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają pasje, doskonalą umiejętności, 

wykazują zdolności dostrzegalne podczas wykonywania poszczególnych zadań 

lub ćwiczeń. 

 Na obszarze rozwoju społecznego kontakt ze sztuką sprzyja zawieraniu przyjaźni 

przez dzieci, kształtuje życzliwą, otwartą postawę wobec świata, rozwija empatię, 

wpływa pozytywnie na integrację w grupie, współdziałanie. 

 Dostrzegalne są postępy dzieci na płaszczyźnie rozwoju ruchowego oraz manu-

alnego (w zakresie motoryki dużej, motoryki małej, utrzymywania równowagi, 

koordynacji ruchowej, lepszej precyzji wykonawczej oraz w zakresie planowania 

ruchu). 

 W zakresie rozwoju intelektualnego i poznawczego – dzieci kształcą umiejętność 

podzielności uwagi, rozwijają koncentrację, pamięć krótkotrwałą, osiągają lepsze 

wyniki w nauce oraz w zakresie rozwoju mowy. 

7. Funkcje arteterapii 

Na podstawie wyżej wymienionych efektów pracy terapeutycznej wyróżniłam 

następujące funkcje arteterapii: 

a) funkcja terapeutyczna – dająca dziecku możliwość oczyszczenia z negatywnych 

emocji, niwelowania obaw, stresu i pokonywania własnych lęków oraz wzmac-

niania poczucia własnej wartości. 

b) funkcja uwrażliwiająca – za pomocą sztuki dzieci uczą się dostrzegać przede 

wszystkim otaczający świat, jego piękno, dźwięki, odgłosy przyrody, a także sza-

cunku i akceptacji oraz wparcia dla innych osób uczestniczących w zajęciach. 

c) funkcja poznawcza – dzięki arteterapii dzieci zapoznają się poprzez praktykę 

z metodami, technikami oraz narzędziami pozwalającymi na rozwijanie kreatyw-

ności, wyobraźni, swoich możliwości. Odkrywają ukryte talenty. Dowiadują się 

nowych informacji o świecie, uczą się, zadają również pytania w trakcie zajęć, 
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które dotyczą nurtujących je faktów. Arteterapia pomaga im także poznać możli-

wości wspólnego działania w grupie. 

d) funkcja ekspresyjna – zajęcia arteterapeutyczne dają dzieciom szansę odzwier-

ciedlenia tkwiących w nich emocji, przeżyć, obaw za pomocą sztuki oraz po-

szczególnych jej dziedzin. Każda dziedzina, np. teatroterapia, muzykoterapia, 

plastykoterapia, pozwala bowiem na uzewnętrznienie ekspresji w inny sposób. 

e) funkcja stymulująca rozwój – arteterapia wpływa na rozwój emocjonalny, inte-

lektualny, interpersonalny, poznawczy, fizyczny, społeczny dziecka. Kształci jego 

osobowość, mowę, pamięć, daje możliwość rozwoju uzdolnień, rozwija zainte-

resowania i pasje. 

f) funkcja rewalidacyjna – wzmacniająca poczucie własnej wartości – dzięki własnej 

kreatywności oraz twórczości dzieci są często dumne z osiągniętych przez siebie 

sukcesów, a także chętniej pomagają rówieśnikom we wspólnym tworzeniu. 

Z zadowoleniem prezentują swoje prace, ciekawie rozmawiają podczas wykony-

wania ćwiczeń, stają się odważniejsze, otwarte na świat i innych uczestników zajęć. 

g) funkcja ogólnorozwojowa – arteterapia oprócz stymulowania ogólnego rozwoju 

dziecka, sprzyja rehabilitacji i rewalidacji. Daje także szanse na budowanie prawi-

dłowych relacji z innymi ludźmi, przynosi pozytywne zmiany w zachowaniu, 

korzystnie wpływa na samopoczucie, umożliwia realizowanie ambicji, zamiłowań 

na nowej, twórczej płaszczyźnie. 

8. Refleksje oraz wnioski końcowe 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, analizy, wnioski wynikające z wielolet-

nich obserwacji oraz własnych badań naukowych można stwierdzić, iż rola arteterapii 

w procesie wspierania rozwoju dzieci jest znacząca. Prowadzone badania w zakresie 

arteterapii dowodzą jej pozytywnego wpływu na uczestników terapii na wielu obsza-

rach rozwojowych. Kontakt ze sztuką umożliwia dzieciom w wieku wczesnoszkolnym 

rozwój na płaszczyźnie emocjonalnej, społecznej, intelektualnej, poznawczej, rucho-

wej, co wpływa również na ogólny rozwój i lepsze funkcjonowanie jednostki. 

 M. Kasprzak podaje, iż:  

Arteterapia ze względu na swój interdyscyplinarny charakter może być sto-

sowana w wielu obszarach edukacji. Uwzględniając wszechstronność i ela-

styczność rozwoju dziecka, należałoby zintensyfikować wykorzystanie jego 

umysłu, uczuć i wyobraźni w kontekście twórczym, by dać dzieciom możliwość 

holistycznego rozwoju i pracy nad sobą od najmłodszych lat [18]. 

Obecnie arteterapia stosowana jest na gruncie edukacyjnym, terapeutycznym, me-

dycznym a jej zakres stale poszerza się. E. Nieduziak wskazuje na przyszłościową rolę 

arteterapii oraz jej dynamiczny rozwój. Zdaniem autorki  

należy przyznać, że popularność arteterapii przejawia się w licznych studiach 

na wszystkich poziomach: od pierwszego stopnia po studia doktoranckie, 

podejmowanych coraz częściej pracach badawczych, obecności tematyki 

z zakresu arteterapii podczas konferencji, licznych publikacjach książkowych, 

w czasopismach i na stronach internetowych, funkcjonowaniu organizacji 

zajmujących się szkoleniem profesjonalnych arteterapeutów, licznych ośrod-

kach, które praktykują metody i techniki arteterapii [19]. 
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Na uwagę zasługują liczne prace badawcze ukazujące efektywność arteterapii na 

poszczególnych obszarach terapeutycznych, m.in. książka J. Gładyszewskiej-Cylulko 

pt.: „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki 

arteterapii”, Impuls, Kraków 2007 lub D. Gulińskiej-Grzeluszki pt.: „Muzykoterapia 

dzieci agresywnych”, AHE, Łódź 2009. Także wybrane prace doktorskie, m.in. Elżbiety 

Głowackiej pt. „Psychologiczna analiza twórczości plastycznej dzieci neurotycznych” 

(2001), Krzysztofa Stachyry pt.: „Efektywność kierowanej wizualizacji i muzykoterapii 

w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki” (2005) czy Ewy 

Grudzewskiej pt.: „Efektywność arteterapii w rozwijaniu umiejętności społecznych 

nieletnich” (2009) lub Agnieszki Łaby pt.: „Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu 

zachowań przystosowawczych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” 

(2009) i Sary Knapik-Szwedy pt.: „Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we 

wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem” (2018). 

Obcowanie ze sztuką kształtuje szereg ważnych umiejętności oraz zdolności, w tym 

również kreatywność. A. Gromkowska-Melosik zwraca uwagę na niekorzystną pod 

względem rozwoju dzieci tendencję (także w Polsce) do obowiązkowych badań testo-

wych stosowanych obecnie w szkołach, sprzyjającą m.in. nabywaniu fragmentarycznej 

wiedzy, koncentracji na wypełnianiu testów oraz powierzchownego sposobu myślenia 

wynikającego z mechanicznego sposobu uczenia się przez uczniów w wieku 

szkolnym. Autorka wskazuje na istotną rolę kształtowania krytycznego myślenia oraz 

twórczej, kreatywnej postawy u dzieci. Podaje za T. Little:  

Musimy promować kreatywność. Ten kraj potrzebuje ludzi, którzy potrafią 

tworzyć własne idee. Uważa on, że w programach szkolnych powinno się kłaść 

nacisk na teatr, muzykę i sztuki plastyczne, które są w Wielkiej Brytanii 

marginalizowane przez polityków oświatowych jako sprzeczne z ideologią 

testów [20]. 

Arteterapia kształtuje postawę twórczą i wspiera rozwój dziecka w wieku wczesno-

szkolnym. Pozwala także dziecku m.in. lepiej dostosować się do otaczającej rzeczy-

wistości i nowych warunków życia, jak również uwierzyć w swoje możliwości, dosko-

nalić umiejętności, pokonywać trudności, odkrywać pasje i zdolności. W obcowaniu ze 

sztuką dziecko nabywa umiejętności patrzenia na świat z szerszej perspektywy, uczy 

się również korzystania z własnego twórczego potencjału, co może wpływać pozy-

tywnie na jego możliwości i jakość życia w przyszłości. Dlatego sztuka oddziałująca 

m.in. poprzez zajęcia arteterapii, powinna, moim zdaniem, zajmować ważne miejsce 

także w systemie edukacji. 
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Rola arteterapii w procesie wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wpływ działań arteterapeutycznych na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Edukacja oraz terapia przez sztukę oddziałuje pozytywnie na rozwój zarówno dzieci zdrowych, jak  

i z niepełnosprawnością. 
Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na istotną rolę arteterapii oraz efekty jej zastosowania w zakresie 

rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, ruchowego dzieci za pomocą określonych metod 

oraz technik pracy. 

Na przykładzie własnych badań naukowych oraz doświadczeń wynikających z prowadzenia zajęć w zakresie 
pracy terapeutycznej – uwzględniono wybrane i przynoszące najlepsze rezultaty elementy metodyczne 

poszczególnych dziedzin arteterapii jak: muzykoterapia, plastykoterapia, choreoterapia, bajkoterapia, 

teatroterapia/drama oraz fototerapia. 

Obserwacje prowadzone podczas pracy z dziećmi oraz wnioski z badań naukowych pozwalają stwierdzić, 
iż arteterapia przynosi szereg pozytywnych efektów w procesie stymulacji rozwoju dzieci w wieku wczesno-

szkolnym. Rozwija uczestników pod względem emocjonalnym, dzięki czemu dzieci potrafią kontrolować 

swoje emocje, poznają lepiej siebie i zakres swoich możliwości. Na obszarze rozwoju społecznego kontakt 

ze sztuką sprzyja zawieraniu przyjaźni, kształtuje życzliwą, otwartą postawę wobec świata, umacnia wiarę 
we własne możliwości percepcyjne, wykonawcze, twórcze. Obcowanie ze sztuką pomaga im również 

zrozumieć własne uczucia oraz odreagować emocje, zniwelować lęki i napięcia wynikające ze styczności 

dziecka z trudnymi przeżyciami lub sytuacjami - np. w ostatnim czasie w wyniku ograniczeń związanych 
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z pandemią oraz konieczności szybkiej adaptacji do licznych zmian sytuacyjnych, czy na gruncie relacji 
z rówieśnikami. Także pod względem ruchowym lub manualnym dostrzegalne są postępy w rozwoju 

dzieci. Dzięki kreatywnemu podejściu, rozwijaniu własnych zainteresowań, dzieci stają się pewniejsze 

siebie, dążą do coraz lepszej precyzji ruchowej i wykonawczej, a także coraz częściej dbają o dokańczanie 

swoich „dzieł”. Dłuższy czas poświęcają jednemu zadaniu, kształcą umiejętność podzielności uwagi, 
doskonalą koncentrację i pamięć krótkotrwałą, osiągają lepsze wyniki w nauce oraz rozwijają mowę. 

Kreatywna postawa, którą kształtuje obcowanie dzieci ze sztuką, m.in. poprzez zajęcia arteterapii, pozwala 

dzieciom lepiej funkcjonować w rzeczywistości oraz radzić sobie z pokonywaniem trudności i adaptacją 

do nowych warunków życia. Rola jaką pełni arteterapia jest zatem bardzo ważna, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, stąd sztuka powinna także zajmować ważne miejsce w systemie edukacji. 

Słowa kluczowe: arteterapia, wspieranie rozwoju, młodszy wiek szkolny 

The role of art therapy in the process of supporting the development of children 

in the early school age 

Abstract 

The presentation outlines the impact of art therapy activities on the development of early childhood children. 

Education and therapy through art has a positive impact on the development of both healthy children and 

those with disabilities. 
 The aim of the presentation is to draw attention to the important role of art therapy and the effects of its 

application in the emotional, social, intellectual and motor development of children through specific 

methods and techniques of work. 

On the basis of own scientific research and experiences resulting from conducting classes in the scope of 
therapeutic work – selected methodical elements of particular arttherapy fields, such as: music therapy, art 

therapy, choreotherapy, fairy-tale therapy, theatre/drama and photo therapy were taken into consideration. 

Observations conducted during work with children and conclusions from scientific research allow us to 

state that art therapy brings a number of positive effects in the process of stimulating the development of 
early school-age children. It develops participants emotionally so that children can control their emotions, 

learn more about themselves and the range of their abilities. In the area of social development, contact with 

art fosters friendships, shapes a friendly, open attitude to the world, strengthens confidence in one's own 

perceptual, performing and creative abilities. Communing with art also helps them to understand their own 
feelings and relieve emotions, as well as to eliminate fears and tensions resulting from the child's contact 

with difficult experiences or situations - e. g. recently as a result of restrictions related to the pandemic and 

the need for rapid adaptation to numerous situational changes, or on the ground of relations with peers. 

Also in terms of motor or manual skills, progress in children's development is noticeable. 

Through a creative approach, developing their own interests, the children become more confident, strive 

for ever better movement and performance precision, and are increasingly concerned with finishing their 

'creations'. They spend longer on a single task, develop the ability to divide attention, improve concen-

tration and short-term memory, achieve better academic results and develop speech. 
 A creative attitude, which is shaped by children's contact with art, e.g. through art therapy classes, allows 

children to function better in reality and to cope with difficulties and adaptation to new living conditions. 

The role played by art therapy is therefore very important, especially nowadays, hence art should also occupy 

an important place in the educational system. 
Keywords: art therapy, development support, younger school age 
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Lęk przed porażką szkolną u nastolatków 

Gdyby porażka nie znała kary,  

sukces nie byłby nagrodą 

 Terry Pratchett  

1. Wstęp  

Młody człowiek codziennie dokonuje weryfikacji swoich zachowań oraz postaw 

względem siebie, jak i osób z otoczenia. Buduje swój obraz na podstawie własnych 

możliwości, zdolności indywidualnych oraz potencjalnych. Często zdarza się, że 

w rozwoju psychospołecznym oraz poznawczym nastolatek ma problemy z wybraniem 

odpowiedniej decyzji. Wymogi oraz oceny dotyczące realizacji celów życiowych, które 

stawiane są przez otoczenie, nie zawsze są jasne i precyzyjnie postawione. Jednym 

z najistotniejszych zadań, które powinna realizować zarówno rodzina, jak i szkoła jest 

kształtowanie możliwości rozwojowych. Potrzeba odnoszenia sukcesów w nauce należy 

do motywów, które intensyfikują zabiegi, starania do osiągnięcia wyznaczonego celu. 

Osiągnięcia edukacyjne kształtują w młodym człowieku wiarę we własne możliwości, 

natomiast porażka powoduje pojawienie się u młodego człowieka zwątpienia związa-

nego z posiadanymi umiejętnościami [1]. 

Doświadczanie porażek uzależnione jest od poziomu uzdolnień dorastającego czło-

wieka. Z kolei sprawność i ogólna jakość czynności poznawczych wchodzących 

w skład odczuwania i analizowania porażek są zależne od możliwości i warunków 

ośrodkowego układu nerwowego jednostki. Pomyślne przeanalizowanie porażki 

w procesie ontogenezy, a co za tym idzie dające kolejne powodzenia szkolne z powodu 

nieulegania zniechęceniu, dokonuje się dzięki uruchomieniu we wczesnym okresie 

życia dodatnich sprzężeń zwrotnych dostarczających siły napędowej tego rozwoju. 

Zwrotnie sprzęgane i pozytywnie oceniane efekty własnych działań, a także odczuwanie 

płynności ich przebiegu stają się źródłem silnych satysfakcji uczuciowych i doświad-

czeń ważnych dla dalszego rozwoju. Zostaje uruchomiona seria dodatnich sprzężeń 

zwrotnych sprzyjających rozwojowi zdolności młodego człowieka, potrzeba uzyski-

wania oraz zdobycia wiedzy. Są to wzmocnienia wewnętrzne wypływające z własnej 

aktywności podmiotu i doświadczeń z nią związanych. Subiektywna wartość tych 

doświadczeń wzrasta, gdy jego działania są dostrzegane przez dorosłe osoby z otocze-

nia, a ich znaczenie podkreślane jest skierowaną na nie uwagą, pozytywnymi ocenami 

i zadowoleniem z jego osiągnięć. Wewnętrzny układ dodatnich sprzężeń zwrotnych 

rozbudowuje się – zostaje włączone nowe, zewnętrzne w stosunku do własnej aktyw-

ności nastolatka ogniwo, jakim są wzmocnienia społeczne, których źródłem są zacho-

wania osób znaczących (rodziców, rodzeństwa, kolegów, nauczycieli) [2, 3]. 

Ogromne znaczenie ma stan, w jakim nastolatek przystępuje do nauki. Im lepiej jest 

przygotowane, tym lepszy start, lepsze rokowanie na przyszłość oraz wyższa dojrzałość 
                                                                   
1 eljan@kul.pl, doktor nauk humanistycznych, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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w doświadczaniu porażek. Jeżeli rodzice troszczyli się o jego harmonijny rozwój, nie 

tylko intelektualny, ale także fizyczny, motoryczny, społeczny oraz emocjonalny, 

jeżeli umożliwiali mu rozwijanie samodzielności, poczucia obowiązku i odpowiedzial-

ności, jeżeli przyzwyczajali je do pokonywania trudności i wskazywali na możliwości 

poznawania świata, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie dobrze radziło 

sobie z nauką [4]. 

Natomiast przeżyte niepowodzenia, często doświadczane porażki, lęk przed na-

stępstwami, negatywnymi uwagami nauczycieli, rodziców, rodzeństwa, bądź środowiska 

koleżeńskiego powodują wytworzenie się napięcia psychicznego oraz postawy lękowej. 

Nadmierne wymagania stawiane młodemu człowiekowi, których nie jest ono w stanie 

realizować – wpłynąć mogą na pojawienie się lęku blokującego wszelkie działania. 

Pojawić się mogą lęki zablokowane (ukryte) ujawniające się w formie mechanizmów 

obronnych. Wielokrotne i negatywne doświadczenia wynikające z nieskuteczności 

własnych działań, długotrwałe porażki oraz zbyt wymagająca i krytykująca postawa 

rodziców wobec dziecka obniżają samoocenę, utwierdzają w przekonaniu o własnych 

niewielkich możliwościach. Usunąć taki stan psychiczny można tylko poprzez tworze-

nie okazji do doświadczeń pozytywnych a przede wszystkim do osiągania sukcesów [5]. 

Duże znaczenie ma atmosfera panująca w rodzinie. Pomimo że nastolatek realizuje 

w domu tylko część procesu uczenia się, jaką jest przygotowanie zadań domowych, 

chociaż za naukę odpowiedzialna jest szkoła, nauczyciele, to jednak to wszystko, co się 

dzieje w domu wokół dorastającego człowieka, to wszystko, co w rodzinie zachodzi, 

wywiera zasadniczy wpływ na sukcesy bądź porażki szkolne. Niepokoje, sytuacje 

konfliktowe, atmosfera nerwowości i pośpiechu wpływają ujemnie na samopoczucie 

dziecka, zaburzają jego poczucie bezpieczeństwa, utrudniają koncentrację na osiąganie 

sukcesów szkolnych [6]. 

To, co nastolatek chce osiągnąć w wyniku uczenia się, wpływa na uzyskiwane przez 

nie rezultaty. Osiągnięcia odgrywają w uczeniu się szczególną rolę. W zadaniach zwią-

zanych z nauką stwierdzono, że dzieciom, którym powiodło się, stawiano bardzo 

rozsądne i osiągalne cele. Natomiast osobom, które doznały porażek wyznaczane cele, 

były w większym stopniu przypadkowe lub przekraczały jego możliwości realizacji. 

Szczególnie frustracje związane z niezaspokojeniem potrzeby osiągania sukcesu 

wpływają na rezygnację lub lęk wyrażający się w pogorszeniu rezultatów uczenia [7]. 

Celem artykułu, jest omówienie zjawiska lęku przed porażką szkolną u nastolatków, 

uwzględniając czynniki ryzyka, skutki oraz propozycje wsparcia.  

2. Znaczenie pojęcia porażka  

Żyjemy w czasach, w których wymaga się od człowieka ciągłych osiągnięć życio-

wych, zawodowych i edukacyjnych. Każdy człowiek pragnie osiągnąć sukces oraz być 

najlepszym w swojej specjalizacji. Doświadczenie porażki może być czasami przydatną 

informacją zwrotną na temat konkretnych działań, czasami kształtować charakter czło-

wieka, a z drugiej strony, może działać demobilizująco, hamując rozwój człowieka. 

Kryzysy oraz negatywna ocena naszych osiągnięć należą do nieodłącznych elementów 

codziennego życia. Są nieuniknione w każdej dziedzinie życia (w życiu koleżeńskim, 

szkolnym, rodzinnym). Należą do ogólnoludzkich doświadczeń. Jednak większość 

młodych ludzi przeżywa lęk w nazwaniu swoich doświadczeń związanych z doznaną 

porażką. Większą radość w poinformowaniu o swoich osiągnięciach przynoszą sukcesy, 
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jakie jednostka osiąga. Zaakceptowanie porażek w filozofii egzystencjalnej uznane jest 

za typową dojrzałą, wyróżniającą się cechę człowieka [8, 9]. 

Porażka we współczesnym świecie jest zagadnieniem ukrywanym przez większość 

społeczeństwa. L. Silverman [10] podkreśla, że w dobie sukcesów wręcz nie można 

o niej mówić wprost. Młodzi ludzie nie chcą się przyznać do tego, że zaistniała w ich 

życiu. Rzadko o niej wypowiadają się oraz nie dzielą się z innymi, ponieważ nie pragną, 

aby osoby najbliższe dowiedziały się o tym, że jakieś konkretne działanie nie zostało 

zrealizowane. Mechanizmem obronnym staje się bagatelizowanie. Za wszelką cenę 

dorastający człowiek stara się zapomnieć o swoich niepowodzeniach i porażkach. 

Pojęcie porażka etymologicznie ma wiele negatywnych konotacji. L. Drabik, 

E. Sobol [11] porażkę definiują jako przegraną walkę, rywalizację, poważne niepowo-

dzenie. W języku niemieckim porażka ma źródło w wyrazie, które oznacza rozłupany 

kawałek drzewa oraz czasownika, które określa się jako rozdzielenie, cięcie (niem. der 

Niederlage).  

Porażkę można identyfikować z tym, co w psychologii zostało nazwane jako błąd 

wyniku. Pojęcie to użył T. Tomaszewski [za: 12] i oznacza rozbieżność pomiędzy wy-

obrażonym i oczekiwanym efektem aktywności. Z kolei według P. Fortuny [9] oczeki-

wania, które tworzymy na początku precyzowania celu, są bardzo ważne, ponieważ 

później porównujemy do nich realia, w których się znajdujemy. Oczekiwania odgrywają 

znaczącą rolę w odnoszeniu sukcesu lub porażki, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie 

określić, na jakim etapie pracy się znajdujemy, a co za tym idzie, możemy zintensy-

fikować swoje działania lub spowolnić tempo pracy. Jeżeli zadania, które mamy 

wykonać są jednostce zlecone to druga osoba, jest w stanie stwierdzić rozbieżność 

między oczekiwaniami a wynikiem. Jednak najważniejsze jest to, jak jednostka zinter-

pretuje wynik danego działania. Osoby, które otrzymały ten wynik, mogą go inaczej 

klasyfikować, dlatego warto zapytać samych siebie czy osiągnęliśmy to, co chcieliśmy 

osiągnąć.  

P. Fortuna [9] podaje trzy etapy porażki: poprzednik, proces, następnik. Pierwszy 

etap jest związany z czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Przyczyn porażki 

można się doszukiwać nie tylko w człowieku, ale również istnieją pewne zdarzenia, 

w których proces niepowodzenia zaczyna się przed wykonywaniem działania. Kolejnym 

etapem jest proces, w którym niepowodzeniem zaczyna istnieć w momencie, kiedy 

zauważymy błąd wyniku. Można zauważyć wtedy konsekwencje porażki m.in. obni-

żenie samooceny, zahamowanie aktywności życiowych. W tej sytuacji albo poradzimy 

sobie z nimi w sposób konstruktywny, albo destruktywny. Ostatni etap to następnik, 

czyli konsekwencje porażki. Mogą być pozytywne, jak i negatywne. W zależności od 

tego, jak je odbierzemy, zależy od sposobu radzenia sobie z niepowodzeniami. Niepo-

wodzenia mogą być ważnym czynnikiem wzrostu, jeżeli zostaną dobrze przeanalizo-

wane, a jeżeli tego nie zrobimy, możemy się na nich zafiksować i cały czas je niepo-

trzebnie popełniać. Według P. Fortuny [9] żyjemy w czasach ogarniętych „szałem 

konsumpcjonizmu”, coraz bardziej stajemy się społeczeństwem merkantylistycznym, 

co sprawia, że coraz młodsze pokolenie jest zdeterminowane na uzyskiwanie sukcesów 

i osiągnięć. Żyjąc w czasach szkolnych i zawodowych osiągnięć, gdzie liczy się rozwój 

kariery, zwiększa się również liczba porażek. Nastolatkowie pomimo zaangażowania 

wszystkich sił w naukę, pracę, pod wpływem wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn 

muszą zrezygnować z wymarzonej szkoły, studiów, posady. Jednym z głównych 
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źródeł zaburzeń zachowania u nastolatków stają się niepowodzenia w osiąganiu suk-

cesów, jak i częste porażki, które rodzą przekonanie, że pomimo ogromnego wysiłku 

nie udało się osiągnąć upragnionego celu. Przeciwności doprowadzają jednostkę do 

porażek, a te z kolei sprawiają zmniejszenie się motywacji oraz szans na sukces. 

Wielokrotnie pojawiające się porażki, szczególnie dotyczy to nastolatków, skutecznie 

obniżają poczucie wartości. Jedną z konsekwencji odnoszenia niepowodzeń jest zja-

wisko samoutrudniania, które często stosuje się, aby chronić samoocenę jednostki. 

Dzieje się tak w momencie, kiedy negatywna ocena innych wpływa na poczucie war-

tości. Samoutrudnianie objawia się blokowaniem obiektywnych informacji na temat 

poziomu umiejętności, wiedzy, co skutkuje niewykonaniem czynności, których rezultat 

mógłby w pewien sposób coś ważnego wyrazić. Osoby, które należą do ludzi prokasty-

nujących, często cechują się wysokim lękiem przed niepowodzeniem, a przede wszyst-

kim przed porażką, niską samooceną oraz przekonaniem własnej skuteczności [9, por. 26]. 

Jedną z form samoutrudniania jest prokrastynacja, czyli nagminne odwlekanie spraw 

oraz czynności na później. W sytuacji, gdy młody człowiek zwleka z rozpoczęciem 

jakiegoś działania, sam sobie utrudnia jego zakończenie. Najczęstszymi czynnościami 

są działania określane jako monotonne i nużące. Uczniowie, którzy zwlekają z wyko-

naniem zadań, odczuwają wiele negatywnych stanów, objawów różnych schorzeń 

i dolegliwości, co w konsekwencji przejawia się w odnoszeniu niepowodzeń i porażek 

poprzez uzyskanie negatywnych ocen. Poza odwlekaniem nastolatkowie korzystają 

z innych odmian samoutrudniania, często zagrażającym życiu i zdrowiu m.in. zażywają 

leki, środki odurzające, alkohol, narkotyki [8, por. 29]. 

3. Charakterystyka lęku przed porażką 

Współczesna cywilizacja jest społeczeństwem osiągnięć, w którym najważniejszym 

życiowym celem jest odniesienie sukcesu. Jednak pomimo wielkich starań młodzi 

ludzie doświadczają porażek, a to wszystko powoduje lęk przed niepowodzeniem. 

Pojęcie porażka w kulturze angielskiej, duńskiej, hiszpańskiej, holenderskiej określenie 

lęk tłumaczy od starogreckiego wyrazu (angh), które oznacza mocno ściskać, dusić co 

oznacza, że lęk często może spowodować odrętwienie i paraliż. Zagłębiając się 

w etymologię polskiego znaczenia, okazuje się, że słowo wywodzi się od czasownika 

lękać się, dawniej oznaczającego: pochylać się. Pokazuje to postawę, którą często pod 

wpływem lęku przyjmuje człowiek. 

Interesujące rozważania na temat porażki prowadzone są przez M. MacPhee, 

L. Chang, D. Lee W Spiri [13]. Zdaniem autorów porażka może być rozpatrywana 

w kategoriach subiektywnych i obiektywnych. Subiektywnie każdy tworzy własne 

wyznaczniki niepowodzenia, natomiast w podejściu obiektywnym brane są pod uwagę 

kryteria zewnętrzne, na przykład w postaci efektów wykonanego zadania czy ocen. 

Można to rozważyć na przykładzie osoby doświadczającej trudności w testach kom-

petencji. Subiektywnie może ona być przekonana o swoich niepowodzeniach w mate-

matyce, lecz by potwierdzić to obiektywnie, należy w tej sytuacji wykonać test 

umiejętności matematycznych. Jeśli uczeń wypadnie w tym teście na poziomie poniżej 

normy wiekowej, wówczas także możemy mówić o obiektywnej porażce. Możliwa jest 

również odwrotna sytuacja, w której uczeń obiektywnie radzi sobie świetnie, ale ma 

poczucie subiektywnej porażki. Tak może się zdarzyć, jeśli uzyska najwyższy wynik 

w teście w całej szkole, ale to jeszcze nie jest to, co jego zdaniem mógłby osiągnąć. 
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W tym ujęciu subiektywna porażka nie spełnia kryteriów obiektywnych. Taka sytuacja 

zdarza się częściej niż odwrotnie. Warto również się zastanowić, czy obiektywna 

porażka zawsze prowadzi do rozpatrywania osiągnięć w kategoriach niepowodzenia 

przez danego ucznia. Jeśli otoczenie ma niskie oczekiwania w stosunku do poziomu 

jego osiągnięć, a także on sam nie spodziewa się sukcesów w nauce, a następnie otrzy-

muje w szkole słabe oceny (zgodnie z oczekiwaniami), trudno wtedy mówić o subiek-

tywnym poczuciu porażki. W tej sytuacji zbyt niskie oczekiwania stanowią problem, 

gdyż mogą wpływać zniechęcająco na postawę ucznia [por. 24].  

Lęki przed porażką dotyczą całej naszej osobowości. Ujawniają się one w czterech 

formach na płaszczyźnie myśli, uczuć, fizycznego samopoczucia i zachowania [14, 15]. 

3.1. Myśli i wyobrażenia 

Obawiając się własnej porażki, pojawiają się w naszym procesie myślenia nega-

tywne myśli. 

Charakterystycznymi stają się następujące procesy myślowe: 

 zwątpienie we własne kompetencje i własne umiejętności, brak pewności siebie, że 

sprosta się wymaganiom – Na pewno temu nie podołam; 

 ustawiczna krytyka siebie samego za brak umiejętności – jestem zbyt mało 

inteligentny; 

 przewidywanie, że będzie się przez innych odrzuconym – nikt nie akceptuje takiej 

osoby, jaki jestem; 

 obawa przed niekorzystnymi skutkami w wypadku faktycznej porażki – będę musiał 

zrezygnować lub będę musiał przerwać naukę. 

W życiu społecznym lękiem nie napawają młodego człowieka nieprzyjemne fizyczne 

symptomy lęku, lecz to, w jaki sposób je ocenia. Nastolatek odczuwa to jako wyraz 

ujawnionych słabości, niepewności i przykrej porażki. Bardzo często w wyobrażeniach 

pojawiają się sytuacje jako niezwykle okropne. Młody człowiek zaczyna obawiać się 

tego, co uważa za groźne. Przed oczami ukazuje się wówczas, bardzo sugestywnie 

obraz tego, co mogłoby się wydarzyć później, np. co by było, gdybym nie zdał tego 

egzaminu itp. Mając w swoim wyobrażeniu własną porażkę, coraz mniej człowiek ufa 

w to, że jest w stanie rozwiązać trudne zadania życiowe. Ta sytuacja odciąga jednostkę 

od konkretnego zadania w tak znacznym stopniu, że cierpi na tym koncentracja uwagi 

i właściwa decyzja, jaką można byłoby podjąć. Zdolność zapamiętywania i umiejętność 

myślenia ulega wówczas ograniczeniu. 

3.2. Uczucia 

Człowiek doświadczający lęku przed porażką przeżywa intensywnie: lęk, strach, 

panikę, niepewność, wstyd, zniechęcenie, złość, gniew, rozdrażnienie, agresję, przy-

gnębienie, reaguje płaczem. Osoby te czują się zakłopotani, bezwartościowi, pozbawieni 

odwagi, bezradni. Starają się ukryć swoją niepewność za maską agresji. Denerwują się 

w sytuacji, kiedy nie potrafią poradzić sobie z rozwiązaniem trudnej sytuacji życiowej 

w obawie, że inni ludzie mogliby przez tę sytuację ich zaakceptować. Jednak w nie-

których, sporadycznych sytuacjach odczuwają radość, gdy stwierdzą, że sprostają jakie-

muś zadaniu. Uczucia pozytywne, jak radość z powodu wykonania jakiejś czynności, 

ułatwią im pracę, natomiast negatywne, jak lęk czy zniechęcenie, obniżają poziom 

osiągnięć.  



 

Lęk przed porażką szkolną u nastolatków 
 

53 

 

3.3. Fizyczne samopoczucie 

Do typowych objawów związanych z lękiem przed porażką należą między innymi: 

zaczerwienienie skóry, bladość, pocenie się, drżenie rąk, nudności mdłości, wymioty, 

brak apetytu, ataki wilczego głodu, wzdęcia, bóle brzucha, biegunka, kołatanie serca, 

nieregularne tętno, zmiany ciśnienia krwi, podwyższona temperatura, gorączka, dreszcze, 

osłabienie, przyspieszony i płytki oddech, duszności, uczucie ucisku i skurczu w klatce 

piersiowej, uczucie niepokoju, uścisk w gardle, suchość w ustach, trudności w prze-

łykaniu, bóle i zawroty głowy, wzrost napięcia mięśni, napięcie karku, fizyczne odrę-

twienie, uginanie się nóg, zmęczenie, drżenie powiek, uczucie swędzenia skóry i palców, 

wysypki na skórze, zaburzenia zasypiania i snu, szumy w uszach, zaburzenia widzenia 

[por. 16-18]. 

3.4. Zachowania 

Lęk przed porażką ujawnia się poprzez sposoby przekazywania informacji. Osoby 

doświadczające wysokiego lęku przed porażką mówią za dużo, za szybko i bez 

związku, mają trudności za znalezieniem właściwych słów, często następuje blokada 

wypowiadania się. Osoby te mają trudności z płynnym wypowiadaniem swoich myśli. 

Głos staje się monotonny, drżący, za wysoki lub nazbyt cichy. Dominujący staje się 

krótki oddech, widoczny niepokój i chwiejność. Brakuje często kontaktu wzrokowego. 

Postawa ciała jest skurczona, gesty robią wrażenie powściągliwych i mało sugestyw-

nych. Ruchy ciała są nerwowe, człowiek chodzi bez celu, może nawet próbować uciec. 

Nastolatek zachowujący się nerwowo czy też jakby został dotknięty paraliżem, pozo-

stawia na innych wrażenie silnej niepewności. Osoby odczuwające lęk przed porażką 

nie mogą często z powodu swojego wewnętrznego niepokoju zasnąć, czasem ich sen 

jest płytki, często się budzą. Próbują pozbyć się napięć związanych z lękiem nierzadko 

za pomocą środków uspokajających np. leków uspokajających lub nadmiernego 

objadania się. Uciekają też w nieistotne rutynowe zachowania, dla odciągnięcia swojej 

uwagi i zajęcia się czymś innym [19]. 

Lęk umiarkowany zwiększa naszą uwagę i zdolności myślenia. Natomiast wysoki 

wskaźnik lęku powoduje, że młody człowiek doświadcza trudności z koncentracją 

zauważa mniej szczegółów. Jeśli lęk nadmiernie zaktywizuje organizm człowieka, 

powstaje uczucie „ograniczonych możliwości”. Odczuwa się wówczas intelektualną 

pustkę, coś na kształt nagłego „zaćmienia umysłu” (black-out), nie można wówczas 

podejmować konstruktywnych decyzji. W nowych sytuacjach wysoki lęk przed porażką 

sprawi trudność w rozwiązywaniu problemów, z trudem przychodzi przypomnienie 

sobie uprzedniej wiedzy lub w ogóle niczego nie pamięta. Takie blokady osiągnięć 

można wyjaśnić z punktu widzenia sposobu myślenia, odczuwania i fizycznego samo-

poczucia. 

Zdaniem V. Kast [20-22] osoby doświadczające wysokiego wskaźnika lęku przed 

porażką w sytuacjach zadaniowych zostają owładnięci myślami przepełnionymi nega-

tywnymi, destrukcyjnymi i odstraszającymi obrazami określonych sytuacji. W tych 

sytuacjach dorastający człowiek rezygnuje z wykonania powierzonego mu celu. Pesy-

mistyczne myśli związane z brakiem sukcesu prowadzą do trudności w funkcjono-

waniu społecznym. Pojawia się poczucie onieśmielenia, apatii, smutku i bezradności.  

W tym miejscu można przywołać poznawczą koncepcję lęku głoszoną przez 

Y. Jeon, J. Govett, L. Low i współ. [23]. Wymienieni autorzy byli zdania, że powsta-
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wanie lęku może być związane nie tyle z odbiorem konkretnych treści percepcyjnych, 

ile z brakiem możliwości podejmowania i wykonywania istotnych planów. Twierdzili, 

że podłożem lęku prawdopodobnie są obrazy i plany działania. Pojęcia te w ich rozu-

mieniu oraz opisie zjawiska lęku odgrywają kluczową rolę. Żyjąc w świecie osiągnięć, 

młodzi ludzie starają się dorównać innym, którzy odnieśli sukces na gruncie szkolnym, 

sportowym czy artystycznym. Tego, co nastolatka motywuje do uzyskania sukcesu, 

jest chęć bycia lepszym od innych. Młodzi ludzie pragną być podziwiani natomiast 

nadmierny lęk, przed tym, że nie są w stanie sprostać standardom społeczeństwa, 

motywuje do dalszego odnoszenia sukcesów [24]. 

Zbyt wysoki poziom lęku ukształtowany na skutek częstych odniesionych porażek 

może prowadzić do destrukcyjnych zachowań. Nie pozwala człowiekowi normalnie 

funkcjonować i często prowadzi do zaburzeń funkcjonowania. Pod wpływem lęku 

dezintegracyjnego nastolatek traci rozeznanie w świecie, a to prowadzi do tego, że 

system wartości staje się niestabilny. Młody człowiek przestaje ufać swoim umiejętno-

ściom. Zbyt silny lęk przed porażką może powodować trudności w relacjach z innymi 

osobami w grupie, pojawiają się obniżone wyniki w nauce, traci zainteresowanie 

w uprawianiu hobby. Ustawiczny lęk przed porażką, taki, który przerasta możliwości 

adaptacyjne, jest w konsekwencji przyczyną powstawania zaburzeń [25, 26]. 

Według I. Obuchowskiej [28] najbardziej licznymi lękami szkolnymi są lęk przed 

porażką, ekspozycją społeczną, nauczycielami i rówieśnikami oraz współzawodnictwem. 

W życiu nastolatka obawa przed szkołą może być skutkiem porażek lub stratą pozycji 

prymusa. Często, zamiast skupić się na problemach, młodzi ludzie koncentrują się na 

przeżywanych emocjach i stosują strategie unikowo-ucieczkowe. Zamiast walczyć 

z trudnościami, nastolatkowie uciekają od nich i nie podejmują nowych aktywności, 

aby zmniejszyć poziom lęku. Do objawów tego rodzaju lęku możemy zaliczyć objawy 

somatyczne takie jak: ból głowy, bol, brzucha, bezsenność, nudności, brak apetytu. 

Oprócz tego pojawiają się zaburzenia w sferze emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej. 

4. Czynniki ryzyka porażki szkolnej 

Osoby odnoszące sukcesy często określają lęk przed porażką jako czynnik, który 

działa na nich motywująco, dzięki czemu dążą do osiągnięcia wysokiego poziomu 

wydajności lub jako jego przeszkodę, która uniemożliwia im aktywizację swojego 

potencjału. Konsekwencje tego rodzaju lęku mogą być bardzo poważne, ponieważ 

wiążą się z problemami w zdrowiu psychicznym i fizycznym, rozwoju moralnym 

a przede wszystkim w odnoszeniu osiągnięć [29]. 

W literaturze dotyczącej motywacji osiągnięć a doświadczaniem lęku przed porażką 

można znaleźć treści opisujące motywy ich unikania. Są one oparte na przeżywaniu 

wstydu i upokorzeniu związanego z przeżytą porażką. Czynnikiem ryzyka doświad-

czania lęku przed porażką jest obniżone poczucie własnej wartości. Jest to sytuacja, 

w której człowiek ma negatywny obraz samego siebie i własnych możliwości. W mo-

mencie, kiedy ludzie nie czują się wartościowi, pojawia się lęk przed tym, że zostaną 

odtrąceni przez innych (boją się porażki), przez co cały czas starają się zasłużyć na to, 

by inni ich zaakceptowali. Takie osoby często nie znają swoich mocnych i słabych 

stron, a przez to ciężko im określić wyraźny cel, do którego dążą. Z jednej strony pragną 

odnieść sukces, ale z drugiej nie wierzą we własne możliwości, a to prowadzi do szyb-

kiego zniechęcenia i rezygnowania z kontynuacji zadań oraz odczuwania poczucia 
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winy. O wiele ważniejsze jest dla nich to, jak odbiorą ich inni, niż to, co sami o sobie 

myślą [30]. 

Porażka szkolna jest zjawiskiem złożonym, w którym nie można wyróżnić pojedyn-

czego czynnika odpowiedzialnego za jej występowanie. Porażka wynika z nieadekwat-

nego funkcjonowania w roli ucznia, którego składowe to odpowiednie przystosowanie 

się do wymagań szkolnych, utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych oraz 

uzyskiwanie pozytywnych ocen. Powyższe czynniki przenikają się i niezależnie wpły-

wają na siebie. Złe samopoczucie w szkole oraz trudności z przystosowaniem do jej 

wymagań mogą oddziaływać demotywująco na uczniów, oraz osłabiać ich wyniki 

w nauce, co może przekładać się na doświadczanie przez niektórych uczniów porażek 

szkolnych. Porażki mogą być odczuwane w kontekście przystosowania szkolnego, relacji 

z rówieśnikami i nauczycielami, w zakresie ocen i spełniania wymagań szkolnych. 

4.1. Ryzyko porażki szkolnej w kontekście przystosowania szkolnego 

Szkoły oczekują od uczniów dostosowania się do określonych wymagań dydak-

tycznych oraz umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. 

Nie każdy uczeń jest w stanie zrealizować postawione wymagania. Szkoła jest miej-

scem, w którym uczniowie poznają przeżycia związane z sukcesami i porażkami. Do-

tyczą one różnych sfer ich funkcjonowania. W podobnym stopniu są związane z osiąg-

nięciami na poziomie poznawczym, jak i kontaktami interpersonalnymi z rówieśnikami 

i nauczycielami. Od rodzaju tych doświadczeń zależy adaptacja młodej osoby do sytu-

acji szkolnej, która może przebiegać w sposób prawidłowy bądź dysfunkcjonalny [31]. 

Problemy edukacyjne mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń emocjonalnych. Zbyt 

wysokie wymagania stawiane uczniom, słabe oceny, trudności z wywiązywaniem się 

z obowiązków, stres, presja ze strony rodziny i nauczycieli mogą mieć negatywny 

wpływ na samopoczucie i zdrowie ucznia oraz pociągnąć ze sobą wiele negatywnych 

konsekwencji. Nastolatek bojący się szkoły wywołanej lękiem przed porażką, mając 

trudności z odnalezieniem się w niej, czy też nie mogąc zaspokajać ważnych dla siebie 

potrzeb, zaczyna jej unikać lub szuka pretekstu, by z nią walczyć. Takie rozróżnienie 

zostało zaproponowane przez T.M. Achenbach [32]. Zachowania internalizacyjne są 

wynikiem rzutowania problemów psychicznych do wewnątrz. Można wśród nich 

wyróżnić dwie grupy symptomów. Jedne znamionują wycofanie ucznia z życia spo-

łecznego, drugie natomiast mogą sygnalizować stany lękowe i depresyjne. Uczniowie 

tłumiący swoje problemy odbierani są jako onieśmieleni, spokojni. Nie wzbudzają 

swoim zachowaniem niepokoju nauczyciela, w rzeczywistości ich objawy się nasilają 

oraz prowadzą do funkcjonowania w szkole poniżej posiadanych możliwości. Druga 

grupa uczniów może wykazywać zachowania eksternalizacyjne, polegające na rzuto-

waniu własnych problemów na zewnątrz w postaci nadmiernej impulsywności i agre-

sywności. Zazwyczaj ujawniają się one na terenie szkoły lub poza jej murami. Naj-

częstszym sposobem reakcji na porażki szkolne w tej grupie są wagary. Niezależnie od 

sposobu przeżywania sytuacji trudnych, długotrwałe problemy szkolne powstałe na 

skutek doświadczanych porażek mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, czy 

też zaburzeń zachowania co może się przekształcić w problem niedostosowania spo-

łecznego. Analizy empiryczne wskazują, że częstym sposobem radzenia sobie ze złym 

samopoczuciem uczniów w szkole wywołane lękiem przed porażką są zachowania 

unikowe oraz wagary. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół różnych typów 



 

Elżbieta Januszewska 
 

56 

 

wskazują, że w placówkach szkół średnich do wagarów przyznaje się 45% przeba-

danych osób. Prawie połowa spośród nich określa, że opuszczanie zajęć zdarza się im 

często [por. 33].  

O problemach z przystosowaniem szkolnym wywołanym lękiem przed porażką nie 

decyduje pojedynczy czynnik, lecz jest ich najczęściej więcej. J.G. Scott, M.R. Schoen-

berg [34] badające zjawisko porzucenia szkoły spowodowanej licznym porażkami do-

świadczanymi na terenie szkoły wyróżniły: niepewną ocenę, niskie aspiracje życiowe, 

liczne nieobecności wagary, nieodrabianie prac domowych, przychodzenie nieprzygo-

towanym do zajęć, powtarzanie klas, zmiany szkół na inne, a także problemy w rodzinie.  

4.2. Ryzyko porażki szkolnej w aspekcie relacji z rówieśnikami 

i nauczycielami 

O trudnościach społecznych uczniów w kontekście szkolnym można wnioskować 

na podstawie przejawianych przez nich zachowań postrzeganych przez otoczenie, 

w którym funkcjonują, a zwłaszcza przez osoby socjalizująco znaczące. Są to osoby, 

które z punktu widzenia pełnionej funkcji ucznia mają z nim najważniejsze i najczęstsze 

interakcje. W odniesieniu do szkoły za takie postacie trzeba uznać rówieśników i na-

uczycieli [35]. 

Klasa szkolna jest uznawana za grupę społeczną. Składa się z jednostek będących 

w podobnym wieku, zbliżonych pod względem poziomu rozwoju psychofizycznego 

oraz realizujących pokrewne cele, co umożliwia integrację uczniów między sobą oraz 

wytworzenie się podgrup realizujących wspólne zainteresowania, upodobania czy 

sposób spędzenia wolnego czasu. Niemal w każdym środowisku, w którym obecni są 

uczniowie, wiąże się zagadnienie akceptacji. W każdej klasie zdarzają się osoby nieak-

ceptowane przez innych. Młody człowiek pozbawiony szacunku rówieśników ma 

mniejsze szanse na rozwój prawidłowej samooceny, obrazu siebie, a także satysfakcjo-

nujących relacji społecznych. Uczniów w klasie można podzielić na kontinuum pod 

względem przystosowania i akceptacji. Jednostki akceptowane mają największe szanse 

prawidłowego rozwoju, ponieważ często doświadczają sukcesów, mogą realizować 

swoje potrzeby, a zespół klasowy zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie 

przeciętnie akceptowani są raczej lubiani przez innych, chociaż nie mają naj-

ważniejszego miejsca w grupie. Natomiast inaczej funkcjonują osoby w małym stopniu 

akceptowane przez rówieśników. Gdy inni nie okazują im zbytniego zainteresowania, 

mogą mieć poczucie izolacji. Odczuwają brak akceptacji, doświadczają odrzucenia. 

Dla młodych ludzi ten stan odczuwany jest jako porażka doprowadzająca do apatii czy 

depresji. Uczniowie tacy mają mniejszą możliwość wpływu na życie klasy oraz trudno 

jest im zaspokajać własne potrzeby. Przebywanie w gronie klasowym jest dla nich 

źródłem trudnych, często przykrych przeżyć [36]. 

Niechęć do utrzymywania kontaktów oraz brak akceptacji w klasie odczuwane jako 

porażka życia klasowego może prowadzić do utrwalenia się negatywnego stosunku 

ucznia do szkoły i rówieśników, a także przyczyniać się do poszukiwania przez 

jednostkę nowych grup koleżeńskich, które funkcjonują w sposób podobny jak ona. 

Nawiązanie kontaktu z grupą nieformalną, w której cenione są zachowania opozycyjne 

w stosunku do osób dorosłych, nieposłuszeństwo i występowanie przeciwko normom 

społecznym – pogłębia przepaść pomiędzy uczniem i jego rówieśnikami klasowymi, 
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a także nauczycielami. Stanowi to poważny czynnik ryzyka porażki szkolnej oraz 

rozwoju zachowań antyspołecznych [37]. 

Przyczyną złego samopoczucia oraz doświadczania porażki uczniów w szkole mogą 

być także trudne relacje z nauczycielami. Sytuacje, w których nauczyciele wyrażają 

przekonanie o niskich możliwościach intelektualnych uczniów oraz koncentrują się na 

ich niedociągnięciach, prowadzą do wzrostu niechęci uczniów do szkoły. Negatywne 

oceny oraz krytyka ze strony nauczycieli powoduje poczucie zagrożenia psychologicz-

nego, a także prowadzi do obniżenia własnej wartości u uczniów. Gdy doświadczają 

oni poczucia zagrożenia oraz porażki pojawia się obniżone poczucie bezpieczeństwa. 

Aktywność szkolna jednostki w takich sytuacjach determinowana jest motywacją 

obronną. Poczucie zagrożenia na lekcjach sprzyja bezradności poznawczej oraz obni-

żeniu ich osiągnięć szkolnych, a także poszukiwaniu innych sposobów wzmocnienia 

samooceny, w tym także poszukiwania wsparcia w środowiskach patologicznych [38]. 

J.P. Allen z współ. [39] pokazują, że relacje z nauczycielami są niezwykle istotnym 

czynnikiem radzenia sobie w szkole. Analizy dowodzą, że poprawa relacji uczeń-na-

uczyciel pozwala przewidzieć poprawę osiągnięć uczniów niezależnie od przedmiotu 

nauczania. Uchwycona zależność ma charakter mediacyjny. Relacje uwzględniające 

potrzeby dorastających uczniów działają wzmacniająco na ich motywację, a także na 

wyniki w nauce. Natomiast niskie zaangażowanie w życie klasy współwystępuje 

z niskimi osiągnięciami, zachowaniami destrukcyjnymi, a w konsekwencji – z porażką 

szkolną. 

4.3. Ryzyko porażki szkolnej w zakresie ocen i spełniania wymagań 

szkolnych 

Ocenianie młodego człowieka dokonywane jest w trakcie nauki. Decydują one często 

o przyszłości jednostki, a także uznawane jest za miernik wywiązywania się młodego 

człowieka z roli ucznia. Ocenianie w kontekście szkolnym rozumiane jest jako czynność 

pedagogiczna, w wyniku której nauczyciel zdobywa, gromadzi i przetwarza odpo-

wiednie informacje dotyczące ucznia oraz dokonuje ich analizy według przyjętych zasad 

i kryteriów [40, s. 245].  

Szczegółowo zagadnienie oceniania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z tym rozporzą-

dzeniem oceniania w szkole podlegają bieżące osiągnięcia edukacyjne, postępy śród-

roczne i kończące rok szkolny oraz zachowanie ucznia (Dz.U.2019 poz. 373). Wartość 

dydaktyczno-wychowawcza stopni szkolnych oraz spełnianie przez nie założonych 

funkcji uzależnione jest od kilku wymagań. Muszą one być słuszne w przekonaniu 

nauczyciela i uczniów, sprawiedliwe, obiektywne oraz powinny zostać zaakceptowane 

przez uczniów [40].  

Ocenianie w szkole może mieć również wymiar negatywny. Niskie noty wywołują 

wiele destrukcyjnych funkcji. Jednym z takich elementów jest selekcja. Nauczyciel, 

wystawiając stopnie, dzieli uczniów na tych, którzy spełniają wymagania szkoły, 

uzyskując oceny pozytywne oraz na tych, którzy nie radzą sobie z tymi wymaganiami, 

dostając oceny słabe lub niedostateczne. Stopnie pełnią również funkcję dyscyplinującą. 

Za brak progresu w uczeniu się oraz niewłaściwe zachowanie uczniowie uzyskujący 

słabe stopnie doświadczają pewnego rodzaju sankcji mających ich zmobilizować do 
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poprawy. Oceny określają również pozycję w klasie w porównaniu do pozostałych, 

dzięki czemu klasę można podzielić na dobrych i słabych uczniów [41]. 

Oceny są również ważnym źródłem informacji na temat własnej osoby. Stanowią 

wskaźnik osiągnięć szkolnych. Ich brak lub niskie wyniki mogą budzić przykre prze-

życia u uczniów oraz stanowić przyczynę ich frustracji. Niskie oceny często współ-

występują z niewiarą we własne możliwości oraz z przekonaniem o niemożności 

sprostania stawianym wymaganiom [42]. 

Stopnie szkolne są miarą popularności ucznia w klasie. Otrzymywanie niskich ocen 

przekłada się na status społeczny osoby oraz na sposób spostrzegania jej przez rówie-

śników. Młode osoby mające złe relacje z nauczycielami oraz słabo przystosowani do 

warunków szkolnych otrzymują niższe oceny w porównaniu z pozostałymi. Odczu-

wają porażkę, niechęć do działania, popadają w apatię. Zachodzi tu zatem mechanizm 

błędnego koła, które polega na tym, że jednostki postrzegane przez nauczycieli jako 

problematyczne i wchodzące w konflikty z rówieśnikami są niżej oceniane przez 

kolegów, co skutkuje ich mniejszą motywacją do nauki oraz kolejnymi zachowaniami 

opozycyjnymi [43].  

Odczuwanie wysokich oczekiwań, często takich, którym nie jesteśmy w stanie 

sprostać, wpływają na kształtowanie w młodym człowieku doświadczania porażki 

szkolnej. Już wczesne lata życia mogą być okresem, w którym będzie się rozwijać lęk 

przed niepowodzeniami. Rodzice i nauczyciele swoimi niedostosowanymi, zbyt wyso-

kimi wymaganiami budują negatywny obraz dziecka i sprawiają, że młoda osoba 

przestaje wierzyć we własne możliwości. Kształtuje się wówczas postawa, w której 

człowiek nastawia się bądź wręcz oczekuje przegranej. W momencie, w którym czło-

wiek wierzy we własne możliwości, to wszystkie zadania są dla niego wyzwaniem 

i przez to zwiększa się jego motywacja osiągnięć. Odwrotnie jest u osób, które umniej-

szają swoje możliwości i wybierają zbyt trudne zadania, żeby to potwierdzić. W psy-

chologii efekt ten jest nazywany efektem Pigmaliona, czyli samospełniającą się prze-

powiednią. Człowiek ma pewne przeświadczenia, które wpływają na sytuacje w sposób, 

który powoduje realizację tych oczekiwań [44].  

5. Skutki lęku przed porażką 

Nadmiar lęku prowadzi często do bardzo poważnych konsekwencji w życiu mło-

dego człowieka. Pojawiają się zaburzenia zarówno w sferze emocjonalnej, jak i osobo-

wości. D. Conroy, J. Willow oraz J. Metzler [45] wyróżniają pięć awersyjnych konse-

kwencji ponoszenia porażki: 

 lęk przed przeżywaniem wstydu zażenowania, dotyczy tego, że osoba boi się, że 

wszyscy zauważą jej porażkę; 

 lęk przed obniżeniem poczucia własnej wartości. Osoba, która poniosła niepo-

wodzenie, może myśleć, że nie jest wystarczająco mądra, by sprostać postano-

wionym jej zadaniom, przez co czuje się gorsza od innych; 

 lęk przed niepewną przyszłością, który może tworzyć myśli o tym, że porażka może 

zmienić przyszłe plany; 

 lęk przed utratą zainteresowania ze strony ważnych osób, czyli poczucie, że 

w momencie niepowodzenia bliskie osoby się odwrócą, nie zaakceptują; 

 lęk przed niepokojem ważnych osób. Osoby, które są ważne dla danego człowieka, 

mogą być niezadowolone z porażki, a to może się łączyć z krytyką. 
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P. Fortuna [9] wyróżnia następstwa przed porażką, do których zaliczył: 

 mechanizm obronny zwany racjonalizacją, czyli zamiana uzasadnienia swojego 

działania po to, aby było społecznie bardziej akceptowalne; 

 deklaracja niezaangażowania. Człowiek, aby uchronić swoje poczucie własnej 

wartości, tylko trochę angażuje się w wykonanie zadania;  

 pojawienie się defensywnego pesymizmu, przez który człowiek spodziewa się 

najgorszego i w przesadny sposób przewiduje wiele przeszkód, które mogą go 

odciągnąć od upragnionego celu; 

 stan zawieszenia, czyli określenie celu, dla którego człowiek chce dążyć, jednak nie 

podejmuje żadnych konkretnych działań, by go osiągnąć. 

H. Morschitzy [30] przytacza następujące skutki związane z doświadczaniem nad-

miernego lęku przed porażką: 

 mechanizm, który polega na ucieczce od problemu, na częstym przekładaniu spraw 

na później. Człowiek, który odkłada sprawy na później myśli, że będzie mógł się 

lepiej przygotować, a oczekiwane osiągnięcie będzie gwarantowane; 

 perfekcjonizm – lęk przed porażką sprawia, że boimy się krytyki innych ludzi, 

a żeby tego uniknąć, ludzie starają się osiągnąć w każdej dziedzinie najlepsze 

wyniki. W taki sposób nastolatek stara się zasłużyć na uznanie innych; 

 pracoholizm – żyjąc w czasach osiągnięć nauka oraz praca staje się sensem życia, aż 

w końcu przestaje widzieć to, co jest poza nią. Uczniowie, którzy bez reszty 

poświęcają się nauce i sumienności w wykonywaniu pracy, często mają zaniżoną 

samoocenę i właśnie dzięki osiągnięciom są w stanie ją podbudować. Często 

prowadzi to do negatywnych konsekwencji (pogarsza się stan zdrowia oraz prowadzi 

to do wielu uzależnień); 

 nadużywanie środków psychoaktywnych – aby wyciszyć niszczące poczucie lęku 

przed porażką, niektóre osoby uciekają w uzależnienia od nikotyny, alkoholu, 

narkotyków; 

 zaburzenia lękowe i psychosomatyczne – pojawić się mogą ataki paniki, fobii 

społecznych; 

 depresja – nasilony lęk przed porażką może prowadzić do zespołu chronicznego 

przemęczenia a w konsekwencji do depresji. 

Uczniowie, którzy doświadczają lęku przed porażką, mogą być szczególnie narażeni 

na powstanie zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sferze osobowości. Można to 

zaobserwować w zaniżającym się poczuciu własnej wartości oraz problemach 

w relacjach interpersonalnych między rówieśnikami. Częstymi zachowaniami uczniów 

są: wagary, używki, ryzykowne zajęcia. Uczniowie, u których widoczny jest zbyt 

wysoki poziom lęku, posługują się działaniem unikowo-ucieczkowy, przez co często 

opuszczają lekcje, mogą pojawić się również objawy somatyczne tj. nudności, bóle 

głowy, bóle brzucha [47]. 

6. Propozycje wspierające nastolatków w sytuacji doświadczania lęku 

przed porażką. 

V. Kast [20,21] stwierdza, że zanim nastolatek podejmie próbę wykonania ważnego 

zadania oraz doświadczy silnych lęków związanych z porażką, powinien najpierw 

przeformułować proces myślenia o niepowodzeniu. Proponuje traktować powierzone 

zadanie życiowe jako pozytywne wyzwanie do wykonania. Istnieją jednak osoby, które 
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mają ogromne trudności z opanowaniem emocji. Zatem autorka proponuje następujące 

formy pomocy: 

 Zrozumienie, że porażka to coś niezwykle cennego. Każde niepowodzenie niesie 

ze sobą bardzo wiele wiedzy i nauki. Jeśli ci coś nie wyjdzie, jest to znak, żeby coś 

zrobić inaczej. Tak więc jesteś o duży krok bliżej sukcesu.  

 Nastolatek powinien spojrzeć na porażkę jako na pewien rezultat działań. Jeśli 

rezultat nie jest taki, jak zaplanowano, jest to świetna okazja do nauki-następnym 

razem młody człowiek postąpi inaczej. Jest bogatszy o doświadczenie. Ważne jest 

uświadomienie, że każda droga do sukcesu może prowadzić przez jakieś niepo-

wodzenia. Jest to naturalna kolej rzeczy, naturalny proces. Aby osiągnąć sukces, 

trzeba nauczyć nastolatków, że muszą się wielu rzeczy nauczyć, a najlepszym 

nauczycielem jest właśnie porażka! Taki sposób myślenia jest absolutną podstawą, 

jeśli chodzi o osiąganie sukcesów w życiu. 

 Wskazane jest, aby nastolatek wyobrażał sobie konsekwencje ciągłego rezygno-

wania z wyzwań. V. Kast [20] sugeruje, aby zarówno nauczyciele, jak i rodzice 

powinni uczestniczyć w konstruktywnych rozmowach z nastolatkami, omawiając 

następujące tematy i zagadnienia:  

 jak będzie wyglądało życie, jeśli w sytuacji, kiedy człowiek będzie się bał 

porażki oraz jeśli nigdy nie zaryzykuje;  

 pobudzanie wyobraźni dotyczącej wykonywania przez młodego człowieka 

niezwykłych okazji, zadań celów, o których zawsze marzył; 

 analizowanie z młodym człowiekiem tematów i scenek dotyczących sytuacji 

ryzykownych, których podejmie się i są opłacalne – czy odniesie sukces oraz 

satysfakcję ze spełnienia swoich marzeń i aspiracji.  

 Ważna jest wizualizacja pozytywnego przebiegu danej sytuacji. Wizualizacja 

powinna kończyć się sukcesem.  

Propozycja: 

Usiądź na parę minut, odpręż się, zamknij oczy, i zacznij sobie to wyobrażać. Zobacz, 

jak egzaminator się uśmiecha i mówi: gratuluję, zdałeś. Poczuj, jak Ty się zaczynasz 

uśmiechać i czuć niesamowitą radość. Wyobraź sobie, jak znajomi Ci gratulują. Takie 

ćwiczenie wzmacniają motywację i pewność siebie, a strach przed porażką zostanie 

obniżony. 

Ważna jest praca nad zrozumieniem, że porażka dotyczy tylko konkretnej osoby.  

Jeśli człowiek dozna porażki, nie jest to informacja, że z człowiekiem jest coś 

nie tak. Jest to informacja, że zadania, jakie człowiek miał wykonać były nie do końca 

trafne. Wystarczy zmienić strategię działania, aby odnieść sukces. Wiele osób, gdy 

odniesie porażkę, od razu tworzy sobie opinię na temat swojej osoby. Najczęściej nie 

są to pozytywne opinie.  

Według H. Remschmidt oraz K. Becker [47] nie jest wskazane stosowanie wobec 

nastolatków doświadczających wysokiego lęku przed porażką następujących zachowań: 

 bagatelizowanie lęku młodego człowieka; 

 wyśmiewanie go; 

 porównywanie do innych, czy też zawstydzanie przed innymi osobami; 

 ujawnianie niecierpliwości; 

 przesadne współczucie; 
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 nie wypowiadać słów typu: „Nie bój się”, „Jesteś taki duży, a się boisz”, „Przestań. 

Uspokój się natychmiast”, „Nie przesadzaj”, „Chłopaki się nie boją”. 

W sytuacji, kiedy młodzieniec swoim zachowaniem werbalnym i niewerbalnym 

wyraża nadmierny lęk, należy: 

 postarać się zrozumieć jego przerażenie; 

 być przy młodzieńcu w trudnych sytuacjach, wspierać go; 

 wskazane jest wypowiedzenie słów: „Jestem przy Tobie”, „Rozumiem, że jest to dla 

ciebie trudne”, „Każdy czasami się czegoś boi”, „Jestem tutaj by Ci pomóc”; 

 pozwolić przez jakiś czas na unikanie sytuacji budzącej lęk, a następnie powoli 

pomagać oswajać się z nią, metodą małych kroków. 

Każdy nastolatek potrzebuje wsparcia pochodzącego od rodziny, nauczycieli i ró-

wieśników. Naturalną reakcją związaną z lękiem jest ucieczka przerażonego mło-

dzieńca od trudnej sytuacji życiowej. Jednak po adekwatnym przepracowaniu lęku 

przed porażką może pojawić się fascynacja. Nastolatek jest w stanie nauczyć się 

kontrolować własny lęk i ignorować jego źródło. W ten sposób osiąga samodzielność. 

Wyśmiewanie czy bagatelizowanie lęków dorastającego człowieka może negatywnie 

wpłynąć na rozwój poznawczy. Zmuszanie nastolatka do konfrontacji, na którą nie jest 

gotowy to działania dające mu znać, że nie ma w rodzicach wsparcia, a jego odczucia 

są nieakceptowane. Wartością wychowawczą rodziny i nauczycieli jest pomoc, która 

daje szansę na budowanie samodzielności w radzeniu sobie z lękiem. Dzięki temu 

ćwiczy nowe umiejętności i buduje autonomię [47]. 

7. Zakończenie 

Na podstawie analizy tekstów źródłowych zaprezentowanych w niniejszym artykule 

można wywnioskować, że nastolatkowie doświadczający lęku przed porażką: 

 mają niską samoocenę wywołaną postawą zbyt krytykującego rodzica lub wycho-

wawcy za brak osiągnięć; 

 wątpią we własne zdolności, wypracowując w sobie rozbudowany system mecha-

nizmów obronnych, mających zapobiec jakimkolwiek przeżyciom emocjonalnym;  

 stawiają sobie nierealistycznie wysokie cele i zadania jednocześnie, podejmując 

niewielki wysiłek w ich realizacji. 

Nie każde zmartwienie czy porażka ucznia w szkole jest już niepowodzeniem 

szkolnym, ale powinna być dla nauczyciela i rodziców sygnałem alarmowym, że 

należy być czujnym i wrażliwym na zmiany w zachowaniu ucznia. Nieraz w sytuacji 

kryzysowej wystarczy subtelne wsparcie dorosłych lub rówieśników, przeprowadzenie 

krótkiej rozmowy wyjaśniającej, aby młody człowiek nie czuł się osamotniony. Nie-

uwzględnienie w całościowym procesie kształcenia i wychowania indywidualności 

każdego dorastającego człowieka, jego wrażliwości emocjonalnej, osobistego doświad-

czania lęku przed porażką w trakcie nauki szkolnej może skutkować pojawieniem się 

pierwszych kryzysów i frustracji. Dla wielu uczniów szkoła jest miejscem, gdzie 

przeżywają niepokoje i lęki oraz odczuwają zagrożenie ze strony nauczycieli bądź 

innych uczniów. Do tego dochodzą niepowodzenia szkolne związane z wymaganiami 

edukacyjnymi niedostosowanymi do ich możliwości lub też wynikające z braku 

zainteresowania przekazywaną wiedzą w szkole. Na lęki przed porażką szkolną mogą 

nakładać się też niepowodzenia w innych sferach życia nastolatka, które generują 

negatywne przeżycia i nieracjonalne zachowania. Może to dotyczyć nie tylko nauki, 
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ale i rodziny, czasu wolnego, relacji z rówieśnikami, zdrowia zarówno w rozumieniu 

fizycznym, jak i psychicznym [48].  

Unikanie porażek oznacza jednocześnie rezygnację z wyzwań i podejmowania 

ryzyka, które są niezbędnym elementem rozwoju. Stąd ważnym elementem pracy 

z uczniem zdolnym jest uczenie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów 

niepowodzeń, traktowania ich jako źródła cennych informacji. Użyteczna jest w tym 

kontekście praca z biografiami znanych osób, będących autorytetami dla dzieci i mło-

dzieży. Uczniowie zachęcani są do poznawania dróg do sukcesu, jaką przechodzą 

osoby sławne. Zawsze okazuje się, że talent jest wypadkową zdolności, wysiłku 

i wytrwałości mimo a czasem dzięki, pierwszym niepowodzeniom [49].  

W tym miejscu trzeba podkreślić, że szczególnie ważna staje się praca nad zmniej-

szeniem poziomu odczuwanego lęku. Warto zastosować treningi relaksacyjne, pokazać 

młodemu człowiekowi jego mocne strony oraz pracować nad zwiększeniem jego 

poczucia własnej wartości. Samoocena jest ważnym predyktorem określającym moty-

wację do pracy oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki zbudowaniu pozy-

tywnej samooceny może się zmienić jego percepcja postrzegania osiągnięć, jak 

i niepowodzeń. Praca nad zmniejszeniem odczuwanego lęku przed porażką w dużej 

mierze przypada nauczycielom, ponieważ do nich należy sprawdzanie wiedzy, egza-

minowanie, a są to sytuacje stresujące. Warto również by w szkole były prowadzone 

zajęcia na temat tego, jak radzić sobie ze stresem i jak wzmacniać samoocenę. 

Ciekawym pomysłem wydaje się organizowanie warsztatów z efektywnej nauki, które 

też mogą wpływać wzmacniająco na ucznia i zmniejszać poczucie lęku [20].   
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Lęk przed porażką szkolną u nastolatków 

Streszczenie 

Celem artykułu, jest omówienie zjawiska lęku przed porażką szkolną u nastolatków, uwzględniając czyn-
niki ryzyka, skutki oraz propozycje wsparcia. Współczesny świat wymaga od społeczeństwa ustawicznych 

osiągnięć życiowych, edukacyjnych, zawodowych. Młodzi ludzie pragną dynamicznego rozwoju na płasz-

czyźnie poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Nadmierne wymagania oraz zbyt wygórowane oczekiwania 

rodziców, nauczycieli odnośnie zdobywania sukcesów oraz rywalizacja rówieśnicza wywołuje w młodym 
człowieku pojawienie się lęku. Zbyt wysoki poziom lęku może prowadzić do negatywnych konsekwencji. 

Nastolatkowie zaczynają doświadczać presji wywołującej lęk przed porażką. Ten rodzaj lęku może oddzia-

ływać negatywnie na młodego człowieka. Popełniane pomyłki mogą spowodować paraliż poznawczy. 

Dorastające osoby odczuwające zbyt wysoki lęk przed porażką mogą zachowywać się irracjonalnie, używać 
mechanizmów obronnych powodujących trudności w radzeniu sobie z zadaniem oraz w jakimkolwiek 

działaniu. Trudności te objawiają się poprzez blokowanie obiektywnych informacji na temat poziomu po-

siadanych umiejętności, wiedzy, co skutkuje niechęcią do wykonywania czynności i których rezultat 

mógłby w pewien sposób coś o umiejętnościach obiektywnych młodego człowieka wyrazić. Niepowodzenia 
determinują jakość życia człowieka. Wielokrotnie pojawiające się porażki skutecznie obniżają poczucie 

wartości. W życiu nastolatka obawa przed osiąganiem sukcesów szkolnych często jest skutkiem doświad-

czanych porażek. Zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemów, młodzi ludzie koncentrują się na 

przeżywanych emocjach, stosując strategie unikowo-ucieczkowe nie podejmując nowych aktywności, aby 
zmniejszyć poziom lęku. Nadmiar lęku przed porażką prowadzi do poważnych konsekwencji zarówno 

w sferze emocjonalnej, jak i w sferze osobowości. Często następstwem lęku przed porażką jest perfekcjo-

nizm, pracoholizm, nadużywanie środków psychoaktywnych, zamartwianie się lub depresja. Uczniowie, 

którzy doświadczają lęku przed porażką, mogą być szczególnie narażeni na powstanie zaburzeń emocjo-
nalnych oraz zaburzeń w sferze osobowości.  

Słowa kluczowe: lęk, porażka, przyczyny, następstwa, wsparcie 

Fear of school failure in teenagers 

Abstract 

The aim of the article is to discuss the phenomenon of fear of school failure in adolescents, taking into 
account risk factors, effects and suggestions of support. The contemporary world requires constant life, 

educational and professional achievements from society. Young people want dynamic development on the 

cognitive, emotional and social levels. Excessive requirements and excessive expectations of parents and 

teachers for success and peer competition cause the appearance of anxiety in a young person. Too high 
levels of anxiety can lead to negative consequences. Teenagers begin to experience the pressure of fear of 

failure. This type of anxiety can have a negative effect on the young person. Mistakes may cause cognitive 

paralysis or make it difficult to undertake new activities. Adolescents who feel too much fear of failure 

may behave irrationally, use defense mechanisms that make it difficult to cope with the task and in any 
action. These difficulties are manifested by blocking objective information about the level of skills and 

knowledge, which results in reluctance to perform activities and the result of which could in some way 

express something about the objective skills of a young person. Failures determine the quality of a person's 

life. Failures that occur repeatedly effectively reduce self-esteem. In a teenager's life, the fear of achieving 
school successes is often the result of failures. Instead of focusing on problem-solving, young people focus 

on their emotions, using an avoidance-escape strategy without taking up new activities to reduce the level 

of anxiety. Excess fear of failure leads to serious consequences both in the emotional and personality 

spheres. Often the consequence of fear of failure is perfectionism, workaholism, drug abuse, worry or 
depression. Students who experience fear of failure may be particularly prone to developing emotional and 

personality disorders. 

Keywords: fear, failure, causes, aftermath, support 
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Specyfika językowa i różnice w czeskich i polskich 

podręcznikach do nauki literatury 

1. Wstęp 

Niniejszy artykuł przedstawia analizę językowo-komparatywną czeskich i polskich 

podręczników do nauczania literackiego. W ramach badania będą porównywane pod-

ręczniki przeznaczone dla uczniów od początku edukacji szkolnej aż po zakończenie 

szkoły średniej. Razem ponad 200 podręczników.  

Artykuł jest częścią obszernych badań, które koncentrują się przede wszystkim na 

tzw. obrazie sąsiada. To znaczy obrazie Czecha, mieszkańca Republiki Czeskiej 

i czeskiej kultury w polskich podręcznikach do nauczania literackiego i na obrazie 

Polaka, mieszkańca Polski i polskiej kultury w podręcznikach czeskich. Przeprowadzając 

badania za pomocą metod analizy dyskursu, metod socjokognitywnych i stylistycznych 

nie dało się nie zauważyć, że na wspomniany wizerunek ma wpływ także język uży-

wany w podręcznikach, styl tekstów i ich ilość czy długość. Jak podaje czeski „Słownik 

pedagogiczny”: Język to konwencjonalny system znaków używanych w celu komuni-

kacji społecznej… Ma pierwszorzędne znaczenie dla edukacji: z jednej strony jest 

głównym środkiem komunikacji pedagogicznej, a z drugiej – jednym z podstawowych 

przedmiotów nauczania2
 [1] W niniejszym artykule przedstawię analizę języka jako 

środka komunikacji pedagogicznej mającej na celu edukację, której głównym ele-

mentem jest język – edukacja literacka. Badania te nie będą jednak miały charakteru 

pedagogicznego, lecz ściśle lingwistycznego oraz socjolingwistycznego. 

Niniejsze badania korzystają z wyżej wymienionej metodologii analizy dyskursu 

i stylistyki jako dyscypliny zajmującej się formą i środkami językowymi w ujęciu 

ogólnym. Jak pisze Roman Jakobson w artykule „Poetyka w świetle językoznawstwa”: 

Problem stosunku między słowem i światem jest charakterystyczny nie tylko dla sztuki 

słowa, ale dla wszystkich w ogóle rodzajów dyskursu [2] To właśnie czyni niniejszy 

temat tak interesującym, możliwość przyjrzenia się słowom, które przekazują uczniom 

i studentom wizję świata. W szczególności artykuł będzie starał się odpowiedzieć na 

pytania: Jakie typy i rodzaje tekstów znajdują się w podręcznikach? Jakie języki, 

dialekty czy socjolekty? Czego uczniowie uczą się o swoim języku ojczystym i jego 

znaczeniu? W jaki sposób podręczniki zwracają się do uczniów? Ze względu na fakt, 

że artykuł jest przeznaczony dla monografii i zostanie opublikowany w Polsce, naj-

więcej uwagi poświęcę różnicom i przykładom z podręczników czeskich. 

  

                                                                   
1 michaela.zormanova@gmail.com, Katedra Slavistyki, wydział polonistyki, Universytet Palackiego, 
www.upol.cz, Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2021_009). 
2 orginał: Jazyk je konvenční systém znaků používaný pro účely sociální komunikace…Pro vzdělávání má 

prioritní význam: Jednak je hlavním prostředkem pedagogické komunikace, jednak je jedním ze základních 

vyučovacích předmětů. (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
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2. Dotychczasowe badania 

Podręczniki są systematycznie badane pod wieloma względami. W przypadku Czech 

mogę wymienić Grupę Badań nad Podręcznikami na Uniwersytecie Masaryka, która 

zajmuje się pedagogicznym aspektem podręczników, ale można tu również znaleźć 

punkty styczne z zainteresowaniami językoznawców, na przykład w postaci badań nad 

zrozumiałością tekstu z wykorzystaniem częstotliwości występowania słów złożonych – 

internacjonalizmów, terminów naukowych itp. W Polsce funkcjonuje na przykład 

Instytut Badań Edukacyjnych, który od 1982 roku wydaje kwartalnik „Edukacja”.  

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na dorobek grupy roboczej ds. analizy 

podręczników szkolnych działającej w ramach Czesko-Polskiej Komisji Humanistycznej 

przy Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej oraz MEN 

Rzeczypospolitej Polskiej. Powstały także monografie „Wzajemny obraz sąsiada 

w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, „Obraz okresu „socjalizmu” w czeskich 

i polskich podręcznikach” i „Rok 1918 jego założenia, konsekwencje i znaczenie 

w czeskich/ czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych”. Na opisywaniu 

i w pewnym stopniu także porównywaniu czeskich i polskich podręczników oraz 

ogólnie na nauczania języka ojczystego skupiają się również Stanislav Štěpánik i Elż-

bieta Awramiuk (red.) w pracy nazwanej „Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, 

Czechach i na Słowacji”, a także „Teaching national languages in the V4 countries” 

Stanislava Štěpánika i Marka Pieniążka (red.) oraz „Vztah jazyka a komunikace 

v česko-slovensko-polské didaktické reflexi” Stanislava Štěpánika (red.). W 2010 roku 

ukazała się praca, która również mieści się w obszarze porównywania podręczników 

czeskich i polskich. Jest to książka pod tytułem „Równość w kontekstach eduka-

cyjnych”, autorstwa Ewy Zamojskiej. 

Z metaforą (oraz innymi środkami lingwistyki kognitywnej i stylistyki) i językiem 

w edukacji pracowała również Jasňa Pacovská w swojej książce „K hlubinám 

študákovy duše: didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu”. Sama 

także analiza dyskursu oferuje już szeroki i zróżnicowany wachlarz badań w dziedzinie 

edukacji. Dużą popularnością cieszą się żywe teksty i komunikacja między nauczy-

cielami i uczniami, czyli wypowiedzi uczniów, czy to mówione, czy też przedstawione 

w esejach i innych pracach. Przykładem może być wydany w 1998 roku pokonferen-

cyjny zbiór „Tekst – Wypowiedź – Dyskurs w dydaktyce szkolnej”, który zajmuje się 

językiem uczniów i obrazami, jakie on tworzy, a także specyficznymi aspektami tekstów 

pisanych przeznaczonych dla dzieci. Innym przykładem jest publikacja wydana 

w 2000 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod redakcją Roberta Mrózka 

„Język w przestrzeni edukacyjnej”, innym przykładem jest monografia pod redakcją 

Waldemara Czachura, Agnieszki Kulczyńskiej i Łukasza Kumięgi „Tekst naukowy 

i jego przekład” wydana w 2015 roku w Krakowie czy publikacja „Jak analizować 

dyskurs? Perspektywy dydaktyczne”, która ukazała się w 2016 roku w tym samym 

miejscu, a pod redakcją Anny Duszak, Anny Jopek-Bosiackiej i Grzegorza Kowalskiego. 

W Czechach analizą dyskursu podręczników i zjawisk edukacyjnych zajmuje się 

Dušan Klapko z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który w swoim artykule „Discourse 

Analysis and its Use in Research on Educational Phenomena” stwierdza, że wyko-

rzystanie analizy dyskursu do badań zjawisk edukacyjnych oferuje otwartość, która 

przynosi elastyczność w przetwarzaniu danych. Spośród innych badań nad obrazami 

wykorzystywanymi przez podręczniki, ale nie koncentrującymi się na kształceniu 
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literackim, można wymienić np. monografię Ewy Zalewskiej „Obraz świata w pod-

ręcznikach szkolnych do klas początkowych” czy „Svět slabikářů. Obraz skutečnosti 

v učebnicích určených výuce čtení v zemích sovětského bloku” (Świat elementarzy. 

Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego) 

autorstwa Joanny Wojdon oraz „Polski rok 1918 w podręcznikach do nauczania historii 

i literaturze dokumentu osobistego” autorstwa Marka Białokura, Barbary Kubis, Adama 

Suchońskiego i Anny Gołębiowskiej. We wszystkich wymienionych pracach znaj-

dziemy temat stylu, metafory czy doboru wyrazów. 

Znaczący dorobek na polu badań podręczników ma także Jolanta Nocoń, wymienić 

możemy na przykład publikację Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – 

tradycja i zmiana albo Polecenia i pytania w podręcznikach do nauki o języku czy też 

redagowanie pięciu tomów Języka i edukacji. Jak podkreśla Marek Pieniążek 

w rozdziale Teaching Polish Language and Literature in Poland w książce „Teaching 

of National Languages in the V4 Countries”:  

W polskiej tradycji badawczej mamy rozbudowaną tradycję wypowiadania się 

na temat funkcji podręczników szkolnych. W ostatnich dziesięciu latach o pod-

ręcznikach jako narzędziach nauczania języka polskiego pisali w monogra-

fiach zbiorowych Zenon Uryga i Helena Synowiec. Pod-ręcznikami językowymi 

zajmuje się również Jolanta Nocoń3 [3]. 

3. Baza materiałowa 

Niniejsze badania były przeprowadzone na tekstach znajdujących się w podręczni-

kach do kształcenia literackiego z listy podręczników zalecanych przez Ministerstwo 

Edukacji Republiki Czeskiej oraz listy podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Wymieniona różnica jest 

nieco mniej znacząca, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że w czeskich szkołach, 

pomimo że mogą być używane inne podręczniki i teksty nauczania poza wymienionymi 

w wykazie (jeżeli nie są one sprzeczne z celami kształcenia) i decyzję o korzystaniu 

z podręczników i tekstów edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły, na zakup podręcz-

ników nieznajdujących się na liście nie mogą być wykorzystane środki przyznawane 

przez ministerstwo. To jest często elementem decydującym ze względu na fakt, który 

opisuje również Raport Polskiego Biura Eurydice:  

Koszty nabycia podręczników pokrywane są zazwyczaj z budżetu państwa. 

Dzieci uczęszczające do klasy przygotowawczej oraz pierwszej klasy szkoły 

podstawowej dostają książki na własność, natomiast uczniowie starszych 

roczników zobowiązani są oddać wypożyczone materiały najpóźniej do końca 

roku szkolnego [4]. 

Na formę podręczników wpływają również wymagania podstaw programowych. 

W Republice Czeskiej jest to Ramowy Program Edukacyjny (Rámcový vzdělávací 

program), według którego:  

                                                                   
3 orginał: In Polish research tradition we have an extended tradition to comment on the function of school 

textbooks. In the last ten years, textbooks as tools for teaching Polish language were described in collective 

monographs by Zenon Uryga and Helena Synowiec. Jolanta Nocoń also deals with textbooks for language 

teaching. (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
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W kształceniu literackim uczniowie poznają poprzez lekturę podstawowe 

rodzaje literackie, uczą się dostrzegać ich specyficzne cechy, rozpoznawać 

intencje artystyczne autora oraz formułować własne opinie o przeczytanym 

utworze. Uczą się także odróżniać fikcję literacką od rzeczywistości… 

Uczniowie dochodzą do spostrzeżeń i doświadczeń, które mogą pozytywnie 

wpłynąć na ich postawy i wartości oraz wzbogacić ich życie duchowe4 [5]. 

Polska podstawa programowa nie zwraca tyle uwagi na rodzaje literackie jak raczej 

na: „Wzbogacaniu wiedzy o języku traktowanym jako rozwijający się system i narzę-

dzie służące poznawaniu świata oraz wartościowaniu, ma służyć kształtowaniu u ucznia 

refleksji porządkującej i pozwalać na świadome uczestnictwo w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, związanych zarówno z odbiorem, jak i tworzeniem własnych teks-

tów” [6]. Nacisk na rozwijanie umiejętności komunikatywnych, łącznie z nabieraniem 

pewności siebie, można znaleźć również pomiędzy kluczowymi umiejętnościami, które 

wychowanie literackie powinno rozwijać, według czeskiej podstawy programowej. 

Porównując formułowane cele nauczania, jest widoczne, że pomiędzy czeskimi i pol-

skimi celami znajduje się szereg punktów wspólnych, różnice natomiast można zauwa-

żyć, gdyż pomiędzy czeskimi celami znajduje się: Rozwijanie pozytywnej postawy 

wobec wielojęzyczności i poszanowania różnorodności kulturowej5
 [7]. Polska lista 

z kolei wyróżnia się celami takimi jak: Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej 

i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi oraz Kształcenie umiejętności 

rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także 

krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich [8]. 

Te różnice są zauważalne również w treści podręczników, dlatego można je podsu-

mować, że wszystkie wymienione wymagania i cele mają bezpośredni wpływ na treść, 

a tym samym częściowo również na formę podręczników, co trzeba mieć na uwadze 

porównując styl i język.  

Dla potrzeb niniejszego artykułu, ale także wyżej wymienionych badań, zostało 

przeanalizowano prawie 200 podręczników używanych w szkołach podstawowych. 

Roboczo były one podzielone na dwie grupy – podręczniki dla edukacji wczesno-

szkolnej, podręczniki dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, tj. od 

czwartej do ósmej (w przypadku czeskich szkół do dziewiątej) klasy. Dwie pierwsze 

grupy, a szczególnie ich podział, dostosowane są do systemu polskiego, gdyż 

w szkołach czeskich za pierwszy etap edukacji uważa się klasę pierwszą do piątej, za 

etap drugi: szósta do dziewiątej. Mimo to w Czechach również podręczniki dla klas 

pierwszych różnią się od siebie, odpowiednikiem polskiego elementarza jest typ 

podręczników nazwany slabikář.  

  

                                                                   
4 orginał: V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí 

se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti…Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které 
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

(tłumaczenie: Michaela Zormanová) 
5 orginał: Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti (Tłumaczenie: 

Michaela Zormanová) 
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4. Możliwości i ograniczenia porównywania języka w czeskich i polskich 

podręcznikach 

Wspólne albo podobne doświadczenia historyczne, podobny słowiański język, 

wspólne korzenie i bliskość geograficzna, to wszystko można uznać za dobrą podstawę 

do interesującego w tym przypadku porównywania i refleksji. 

Również sytuacja na rynku podręczników ma pewne wspólne cechy. Jak podkre-

ślają to Marek Pieniążek i Stanislav Štěpánik w rozdziale „Discussion and Conslussion” 

publikacji „Teaching of National Languages in the V4 Countries” nauczanie literatury 

i języka ojczystego się zmienia, w V4 zwłaszcza po roku 1989 i wstępu do Unii 

Europejskiej w 2004 roku. Zamiast nauczania historii literatury, większy nasick kładzie 

się na jej walorach estetycznych i rozwoju umiejętności czytania i rozumienia. Zmiany 

w systemie szkolnym są też bardzo burzliwe, zwłaszcza w Polsce. [9]  

W wywiadzie dla „Aktuálně” [10] docent Štěpánik dodał, że w Polsce dydaktyka 

języka ojczystego jest bardziej zaawansowana i ma już nowe podstawy teoretyczne. 

Bardziej nowoczesne podejście w opracowywaniu podręczników jest rzeczywiście 

zauważalne, zwłaszcza w podręcznikach dla drugiego stopnia szkoły podstawowej 

i dla szkół średnich. Tutaj więc można już zacząć mówić o limitach badań językowych, 

gdyż podręczniki polskie i czeskie różnią się na poziomie makro. Kolejna kwestia, 

którą koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, jest sam fakt, że język polski i czeski różnią 

się w kwestii stylistyki, wyrażaniu emocji czy po prostu sposobu, w jakim niektóre 

rzeczy są opisywane. Dlatego w poszczególnych punktach analizy, w uzasadnionych 

przypadkach, zostanie zaznaczone, że na opisywane rozbieżności te wpływają również 

ogólne różnice między językiem czeskim i polskim. 

5. Specyfika czeskich i polskich podręczników 

Analiza podręczników wykazała, że znaczące różnice między czeskimi i polskimi 

podręcznikami widać już na poziomie makro, te potem wpływają na odmienności 

dotyczące treści oraz języka. 

Podręczniki, zarówno polskie, jak i czeskie, wykazują mniejszy lub większy stopień 

integracji z innymi przedmiotami. Interdyscyplinarność w prawdziwym znaczeniu tego 

słowa jest jawna zwłaszcza w podręcznikach dla najmłodszych uczniów. Tak jak na 

przykład widzimy to w czeskiej serii „Lili a Vili” wydawnictwa Klett, która posiada 

Międzyprzedmiotowy zeszyt ćwiczeń dla 1-ego roku SP i podręczniki przeznaczone 

dla różnych przedmiotów są powiązane taką samą grafiką i takimi samymi bohaterami, 

jednak wciąż chodzi o oddzielne książki. Jeszcze bardziej interdyscyplinarność widzimy 

w polskich seriach, jak na przykład „Gra w kolory”, która łączy w sobie literaturę, 

język polski i naukę o środowisku czy „Elementarz XXI wieku”, który łączy edukację 

polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną w jednej książce.  
Z interdyscyplinarnością spotykamy się i w podręcznikach przeznaczonych dla 

drugiego stopnia edukacji. Jak podaje podręcznik „Čítanka” dla klasy ósmej wydaw-
nictwa Duha: Niektóre z tekstów odpowiadają równoległemu programowi nauczania 
historii. Druga część zawiera teksty odpowiadające programowi nauczania geografii6

 
[11]. Taka tendencja jest zauważalna w podręcznikach czeskich i polskich, nie brakuje 
tekstów przedstawiających wydarzenia historyczne ani obce kraje. Polskie podręczniki 
                                                                   
6 orginał: Některé texty korespondují s paralelně probíraným dějepisným učivem. Druhá část obsahuje texty 

korespondující s probíraným zeměpisným učivem. (tłumaczenie: Michaela Zormanová) 
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są jednak częściej wyposażone w tabele najważniejszych dat historycznych i infor-
macji na temat etapu historycznego, posiadają ich niebywale więcej. Ogólnie można 
stwierdzić, że międzyprzedmiotowość i powiązanie pomiędzy przedmiotami jest ten-
dencją znacznie silniejszą w Polsce. W polskich seriach dla pierwszego stopnia edukacji 
język polski i literatura znajdują się w jednej książce, w czeskich seriach język i lite-
ratura są zazwyczaj w dwóch oddzielnych książkach, tak jak to widzimy na przykład 
w podręcznikach wydawnictwa Alter i ich serii „Čítanka” i „Český jazyk”, obie są 
przeznaczone do nauczania w ramach przedmiotów czeski język i literatura. 

Graficzno-wizualny aspekt podręczników jest ogólnie podporządkowany treści 
w podobny sposób w podręcznikach czeskich i polskich, co jednak nie oznacza, że jest 
taki sam. Znaczące różnice dotyczą ilustracji, polskie podręczniki literatury zwracają 
większą uwagę na wychowanie estetyczne. Jak informuje polski przewodnik dla rze-
czoznawców:  

Zamieszczone w podręczniku ilustracje powinny z tekstem werbalnym tworzyć 
spójną i logiczną całość, mieć wartość zarówno merytoryczną, jak i estetyczną, 
a więc realizować zarówno funkcję upoglądawiająco-wzmacniającą, funkcję 
poznawczą, jak i estetyczno-motywacyjną… wszystkie ilustracje w podręczniku 
powinny pełnić funkcję informacyjną, a nie tylko estetyczno-zdobniczą [12]. 

W czeskich podręcznikach częściej pojawiają się ilustracje zdobnicze, aczkolwiek 
w kilku przypadkach są one dziełem znanych czeskich ilustratorów, tak jak na przykład 
w przypadku elementarza Moje první čítanka, który otrzymał w 1993 roku nagrodę za 
najpiękniejszą książkę, gdzie autorką ilustracji jest Helena Zmatlíková. W przypadku 
nawiązującego podręcznika „Čítanka pro druhý ročník” wydawnictwa Alter wykorzy-
stywane są różne ilustracje znanych przeważnie czeskich ilustratorów, na przykład 
Adolfa Borna, Jana Kudláčka oraz Vlasty Baránkovej. Ten sposób oprawy graficzno-
wizualnej pojawia się w czeskich podręcznikach najczęściej. Imienia i nazwiska 
autorów wsytępują nie tylko w ich dziełach, ale także w spisie ilustracji, który można 
znaleźć w serii „Čítanek” wydawnictwa Alter (pierwszą częśc stanowi „Čítanka 2”, 
która posiada spis na jednej z ostatnich stron [13]), wydawnictwa Prodos, które korzysta 
z ilustracji pojawiających się w cytowanych książkach, wydawnictwa NNS (wraz ze 
spisem fotografii) i wydawnictwa Didaktis, gdzie znajduje się zestawienie ilustratorów 
i z ich portretami. [14] Oprócz ilustracji w podręcznikach pojawiają się także fotografie 
i dzieła malarzy, rzadziej rzeźbiarzy. W odróżnieniu od podręczników polskich nie 
poświęcano im tyle uwagi i nie są do nich dołączone ćwiczenia aktywizujące. Wyjątek 
tworzy „Čítanka” wydawnictwa Alter dla drugiego stopnia nauczania, gdzie w pod-
ręczniku dla klasy siódmej znajdziemy tekst o Pablu Picassie i Joanie Miró wraz z ich 
dziełami i pytaniami dla uczniów. 

W nowszych elementarzach, takich jak „Lili a Vili”, pojawiają się również kolorowe 
ilustracje na całą stronę, co jest typowe dla elementarzy polskich, jakim jest na przykład 
„Elementarz XXI wieku”. Dzień odkrywców, gdzie znajdziemy między innymi ilustracje 
Warsa i Sawy. [15] Tak samo takie ilustracje i zdjęcia znajdują w serii „Kolorowa klasa” 
i „Gra w kolory”, gdzie pojawiają się także dzieła sztuki z nazwą i autorem. 

6. Styl 

Styl podręczników zazwyczaj nie jest postrzegany jako odrębny styl funkcjonalny, 
można go jednak włączyć do stylu naukowego, czy raczej popularno-naukowego, który 
jest odmianą stylu naukowego albo też do stylu praktycznego, również w zależności od 
tego, z jakim systemem i listą stylów funkcjonalnych w ogóle się posługujemy.  
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Nie można również ominąć faktu, że style funkcjonalne zmieniają się i ewoluują, 

łącznie ze stylem podręczników. Eva Minářová i Marie Krčmová w książce „Současná 

stylistika” rozróżniają style główne i poboczne (primární a sekundární), za style 

poboczne uważają na przykład styl żartobliwy, emocjonalny lub nieoficjalny, ale także 

stwierdzają: W ramach szeroko rozumianego stylu naukowego, styl dydaktyczny (učební) 

również wykazuje pewne odrębności stylistyczne i może być postrzegany jako styl 

poboczny, pochodny w stosunku do stylu naukowego
7
 [16]. Już Karel Hausenblas 

zastanawiał się nad tą kwestią. W swoim artykule z 1972 r. „Styl nauczania w systemie 

stylów funkcjonalnych” pisze:  

Z funkcjonalnego punktu widzenia najważniejszą cechą wystąpień stylów 

nauczania jest to, że łączą one, w różny sposób, dwie podstawowe funkcje. 

Jedną z nich jest funkcja komunikacyjna, przede wszystkim wyjaśniająca... 

oraz funkcja kontrolna, realizowana na kilka sposobów: po pierwsze – przez 

wzbudzanie aktywności odbiorcy poprzez stawianie mu różnych zadań, 

głównie przez stawianie problemów do rozwiązania i narzucanie ćwiczeń; po 

drugie - przez sprawdzanie opanowania części cząstkowych (przez zadawanie 

pytań sprawdzających itp.), przez wzmacnianie opanowania objętego 

materiału przez polecenia powtórzenia itp.8 [17]. 

Pomimo stylu, o którym możemy ogólnie powiedzieć, że jest stylem podręczników, 

w analizowanych podręcznikach znajduje się również styl publicystyczny i dzienni-

karski, styl artystyczny, ale także styl potoczny i nawet krótkie teksty napisane w stylu 

urzędowo-kancelaryjnym, ten znajdziemy na przykład w podręczniku „Český jazyk 4” 

wydawnictwa Alter, gdzie ten styl przedstawia plakat z zaproszeniem na wydarzenie. 

[18] O stylu przemówień możemy mówić w rozdziale poświęconemu życzeniom uro-

dzinowym [18, s. 83], ale także w cytatach słynnych postaci, które w podręcznikach 

pojawiają się dosyć często, zwłaszcza w tych dla starszych dzieci – szczególnie 

„Čítanky” dla drugiego stopnia edukacji wydawnictwa SPN.  
Styl praktyczny najbardziej jest widoczny w przypadku ćwiczeń aktywizujących, 

które w większości przypadków używają trybu rozkazującego. Różnice w frekwencji 
trybu rozkazującego pomiędzy podręcznikami czeskimi i polskimi nie są znaczące, 
jednak różnią się jego zastosowaniem, w przypadku czeskich podręczników rzadziej 
pojawiają się w tekstach literackich i częściej w tekstach przeznaczonych do nauczania 
językowego. Mimo to pytania często mają na celu skłonienie uczniów do refleksji 
i formułowania własnych opinii na omawiany temat. Jako przykład może posłużyć 
seria „Český jazyk” wydawnictwa Alter. Jak już było omawiane wcześniej, czeskie pod-
ręczniki nie są zintegrowane w takim stopniu, jak podręczniki polskie, w przypadku 
serii wydawnictwa Alter, „Čítanka” i „Český jazyk” znajdują się w osobnych książ-
kach. Podręcznik „Český jazyk” dla drugiej klasy jest tworzony tak, że prawie na każdej 

                                                                   
7 orginał: V rámci široce pojatého odborného stylu vykazuje určité stylové specifičnosti také styl učební, lze 

jej chápat jako styl sekundární, odvozený od odborného stylu. (tłumaczenie: Michaela Zormanová) 
8 orginał: Z hlediska funkčního je nejdůležitějším rysem promluv učebního stylu to, že se v nich spojují, 

různým způsobem kombinují dvě základní funkce. Jednou z nich je funkce zpravovací, a to především 
vysvětlovací… a funkce řídicí, a to v několikerém směru: především tak, že se vyvolává aktivitu příjemce 

zadáváním různých úkolů, hlavně zadáváním problémů k řešení a ukládáním cvičení, dále pak tím, že se 

kontroluje zvládnutí dílčích partií (zadáváním kontrolních otázek apod.), upevňuje se zvládnutí probrané látky 

pokyny k opakování atd. (tłumaczenie: Miachaela Zormanová) 
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stronie znajduje się krótki tekst, kilka pytań i zazwyczaj też ćwiczenia gramatyczne. 
Sekcja tekstu i pytań jest mniej więcej tej samej długości, tekst wydłuża się w podręcz-
nikach dla drugiego stopnia edukacji. Pojawiają się pytania na przykład: Kto będzie 
miał imieniny? Jaką niespodziankę przygotowują Eva i babcia? Czułeś się kiedyś 
zupełnie samotny? [19] Porozmawiajcie na temat, czy wszyscy ludzie są dobrzy dla 
zwierząt [19, s. 76] Taki typ pytań dominuje, znajdą się jednak i propozycje do 
aktywności: Napisz w zeszycie lub na wolnej kartce trzy pytania, które chętnie byś 
zadał nowemu koledze. Podziel się z nim nimi [20] albo: Jakie masz wspomnienia 
z dzieciństwa na temat czorta/diabła? Czy się go bałeś? [20, s. 43] Pytania i ćwiczenia 
aktywizujące w polskich podręcznikach są bardzo podobne: Czy ty też uważasz, że 
podróże kształcą? Jeśli tak, opowiedz, czego możemy się nauczyć, gdy podróżujemy? 
[21], Połącz kolorowymi liniami zdjęcie mamy ze zdjęciem jej dziecka [22] albo Jakie 
krajobrazy można podziwiać w Polsce? Które z nich podobają Ci się najbardziej? [23]. 

Autorzy podręczników zwracają się do uczniów także poprzez głównych bohaterów 
czy komentarze. Ta tendencja jest jednak też bardziej zauważalna w podręcznikach 
polskich. Czeskie podręczniki dla pierwszego stopnia edukacji, tzw. Čítanky, zazwy-
czaj nie zawierają nic oprócz samych tekstów literackich. Na przykład „Lili a Vili ve 
světě říkadel, pohádek a příběhů. Čítanka pro 1. ročník ZŠ” zawiera wyłącznie teksty, 
tak samo „Lili a Vili ve světě. Čítanka dla klasy 3”, ale w innych podręcznikach tej 
serii, do edukacji międzyprzedmiotowej czy społecznej, wykorzystywani do komunikacji 

z dziećmi są bohaterowie nazwani Lili i Vili. Seria „Český jazyk” wydawnictwa 

Didaktis zawiera postacie Mluvenka i Montik, które na przykład na początku pod-
ręcznika obiecują ucziom pomoc: Pomogę Ci wymyślić historię i ją napisać. Czy wiesz 
jak? Mluvenka Ci w tym pomoże9

 [24] i też komunikują się między sobą: Montik, ty 
głuptasku. Wszystko ci się pomieszało, chłopcze. Czy potrafisz to rozgryźć? Pomyśl 
trochę10

 [24, s. 4]. Čítanky wydawnictwa Alter zawierają teksty literackie i teksty 
o pisarzach, malarzach, cytaty i zbiory reguł.  

Čítanky dla drugiego stopnia edukacji wydawnictwa Alter posiadają tylko teksty 
literackie, w tym teksty o pisarzach i malarzach, „Čítanky” wydawnictwa Didaktis dla 
drugiego stopnia edukacji zawierają tylko mowę wstępną, cała reszta podręcznika to 
teksty literackie i krótkie teksty o autorach (komentarze). „Čítanka” wydawnictwa Pro-
dos zawiera teksty literackie i krótkie teksty o autorach, „Čítanka” wydawnictwa SPN 
oprócz nichoderuje uczniom teksty o autorach i cytaty. „Čítanka” wydawnictwa NNS 
zawiera także chronologiczny przegląd rozwoju literatury światowej i komentarze. 

Oprócz literatury pięknej teksty literackie w czeskich podręcznikach są często 
felietonami czy opisami, które zapoznają uczniów z osobowościami, wydarzeniami itp. 
W odróżnieniu od podręczników polskich ten typ informacji zazwyczaj nie jest ofero-
wany w formie komentarza autorów podręcznika, ale w formie fragmentu książki czy 
artykułu poświęconego danemu tematowi. Wyjątek tworzą „Čítanky” wydawnictwa 
NNS. W podręczniku dla siódmej klasy znajdują się ciekawostki z początków chrze-
ścijaństwa, życiorysy pisarzy, komentarz z życia Żydów, ciekawostki o folklorze 
romskim i przysłowia romskie [25], w podręczniku dla klasy ósmej krótkie teksty 
objaśniające gatunki, ruchy i osobistości, cytaty, a także tekst „O języku romskim” [31] 
                                                                   
9 orginał: Já vám budu pomáhat příběh vymýšlet i psát. Nevíte jak? Nevadí. Mluvenka vám poradí. 

(tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
10 orginał: Montíku, ty popleto? Pěkně jsi to zmotal, hochu. Rozluštíš to? Mysli trochu. (tłumaczenie: 

Michaela Zormanová). 
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i w podręczniku dla klasy dziewiątej znajdują się komentarze, ale również krótki 
przegląd chronologiczny. [27] Osobowość Masaryka jest już przedstawiana poprzez 
omawiany sposób, za pomocą tekstu Jindřišky Smetanove „Czemu nie powie się 
prawdy?” (Proč se neřekne pravda?) i wydarzenia Aksamitnej Rewolucji za pomocą 
tekstu Michala Horáčka [27, s. 76-77]. Przykładem objaśniania tematów nauczania za 
pomocą tekstów literackich jest temat Biblii i tekstu „Książka, która się nie starzeje” 
Jacqua Musseta [28] albo zapoznawanie uczniów z postacią Tomáša Bati poprzez tekst 
Mariusza Szczygła „Ani kroku bez Baťy” [29]. 

Style poboczne są przede wszystkim kwestią indywidualnych tekstów, jednak 
i tutaj można dostrzec pewne tendencje, które odróżniają podręczniki czeskie i polskie. 
Edukacja literacka jest w podręcznikach realizowana zwłaszcza poprzez opowiadania, 
wiersze, rymowanki i medaliony autorów. W podręcznikach przeznaczonych dla 
pierwszego stopnia edukacji i w przypadku podręczników polskich dla drugiego 
stopnia nie brakuje krzyżówek, zbiorów reguł, gier obrazkowych, zestawień chronolo-
gicznych czy listów. W przypadku czeskich książek listy i gry znajdują się w podręcz-
niku przeznaczonym nauczaniu językowego, w podręcznikach „Lili a Vili ve světě 
českého jazyka” [30], „Český jazyk” wydawnictwa Alter dla 5 klasy [31], „Český 
jazyk” wydawnictwa Didaktis dla 2 klasy [32] itp. Z polskich podręczników list 
znajduje się na przykład w książce „Gra w kolory” dla klasy 1, część 2 [33]. 

Co do charakteru i stylu tekstów i największych różnic pomiędzy czeskimi i polskimi 
podręcznikami, w polskich podręcznikach więcej miejsca pozostawia się historiom 
dramatycznym, często opartym na prawdziwych wydarzeniach, w czeskich podręczni-
kach częściej spotykamy się z żartobliwymi historyjkami, zagadkami, od związanych 
z tematem [34], przez dobrze znane [35] po nowe wymyślone na potrzeby podręcznika 
[36]. 

W temacie żartobliwych historyjek, specyficzną i bardzo popularną kategorią 
w czeskich podręcznikach jest wierszyk żartobliwy, absurdalny w których bałwany 
przyszywają sobie guziki i kot robi méé" jak koza, bo chce nauczyć się języków obcych. 
W dwóch po kolei po sobie idących Čítankách można ich znaleźć dwadzieścia. 
W „Čítance 2” na stronie szóstej jest to „Gęś” (Husa) Emanuela Frynty i „Kobyły” 
(Kobyly) Jiřího Dědečka: „Było dziewięć kobył, zadzwoniła ich komórka (Bylo devět 
kobyl, zazvonil jim mobil)” [37]. Na stronie trzynastej „Szła Małgośka na łąkę” (Šla 
Markétka na louku) i na stornie dwudziestej siódmej „Świstaki” (Svišti). „Powrót 
bałwanów” (Návrat sněhuláků) Markéty Zimmerové i „Lizanie lodów” (Olizování 
nanuka) Ivo Štuka jest na stronie trzydziestej ósmej. „Dwie cioteczki” (Dvě tetičky) 
Pavla Šruta na stronie osiemdziesiątej szóstej. „Dżdżownica i nietoperze” (Žížala 
a netopýři) Jiřiho Dědečka na setnej stronie, na sto osmej stronie jest wiersz „Wampir” 
(Upír) Pavla Šruta i żart „O kotach” (O kočkách) Václava Budínského. W „Čítance 3” 
„Szlag by mnie trafił” (Já bych se picnul) Ivo Štuka [38], „Na wycieczce” (Na výletě) 
Miloše Kratochvíla na stronie trzydziestej ósmej, „Baba z dziadem” (Bába s dědkem) 
Františka Kratochvíla na stronie piędzieszątej szóstej, „Dżokej” (Žokej) Františka 
Kratochvíla na stronie sześćdziesiątej piątej, „Kangur” (Klokan) Emanuela Frynty na 
siedemdziesiątej dziewiątej, „Hrabia Drakula i Nowakowa z 3.C” (Hrabě Drákula 
a Nováková z 3.C) Pavla Šruta osiemdziesiątej siódmej, „Pingwin w Afryce” (Tučňák 
v Africe) Miloša Kratochvíla na stronie dziewięćdziesiątej piątej, „Przekąska” (Svačina) 
Jana Krejčígo na dziewięćdziesiątej dziewiątej, „Chytra” (Vykutálená) Ivo Štuka na sto 
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trzeciej, „Kos i kokos” (Kos a kokos) Miloša Kratochvíla na sto siódmej i „Wizyta” 
(Návštěva) Miloša Kratochvíla na sto dwunastej.  

Żartobliwym i absurdalnym możemy również nazwać „Byrokrate na wakacjach” 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego [39], żartobliwy jest także „Tydzień” Jana 
Brzechwy [40] i inne. Ten typ wiersza znajdziemy również w polskich podręcznikach, 
na przykład „Żaby podróżniczki” Danuty Wawiłow [41], „Robot i ja” Hanny Zielińskiej 
(żartobliwe, ale nie tak absurdalne) [42] czy „Wynalazek pająka” Wincentego Fabera 
[42, s. 28], jednak w czeskich podręcznikach jest ich zdecydowanie więcej. 

7. Język 

Dzieła literackie prezentowane są w języku ojczystym i w dialektach regionalnych. 
W przypadku czeskich podręczników znajdują się w nich dzieła napisane także w języku 
słowackim, jak na przykład „Bolo nás jedenásť” Milana Lasici i romskim.  

W „Čítance 5” wydawnictwa Didaktis znajdziemy również język rosyjski i nie-
miecki, ale tylko w ramach bardzo krótkich tekstów. W serii „Gra w kolory” pojawiają 
się ciekawostki o języku japońskim i piśmie chińskim [43]. 

Wymienione dialekty regionalne pojawiają się w podręcznikach w formie pojedyn-
czych słów w tekście (jak na przykład w wierszu Dwie cioteczki (Dvě tetičky) Pavel 
Šrut: „I ba jó, na mou dušu, Ivane!“ – a sladce dívajó…” [44]) albo w formie całych 
tekstów, tak jak w wierszu Barbórka Hanny Łochockiej: „Gry rano zadzwonią, górnik 
się ubiyro, żona lampka daje i drzwi mu łotwiyro…”, nie brakuje też wyjaśnienia „Gwara 
śląska – odmiana języka polskiego, którą mówią rodowici mieszkańcy Śląska” [45]. 

W polskich podręcznikach temat języka ojczystego prezentowany jest również jako 
element patriotyzmu, czego w czeskich podręcznikach nie znajdziemy w tak jawnej 
formie. Według czeskiej podstawy programowej [46] jednym z celów kształcenia języ-
kowego i literackiego jest: „rozwijanie pozytywnego stosunku do języka ojczystego 
i rozumienie go jako źródła służącego rozwojowi bogactwa osobistego i kulturowego”. 
Podobny cel znajduje się także w polskiej podstawie programowej: Uwrażliwianie na 
piękno mowy ojczystej, wspomaganie rozwoju kultury językowej, doskonalenie 
umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

11
 [47]. 

W czeskich podręcznikach pojawiają się opowiadania o odbudowywaniu języka 
w czasach Odrodzenia Narodowego, a to w podręcznikach przeznaczonych dla uczniów 
od klasy IV, aż po II rok szkoły średniej. W „Čítance” dla klasy czwartej wydawnictwa 
Alter temat języka ojczystego i jego odbudowania znajduje się w tekście o Karlu 
Jaromirze Erbenie i jego zbieraniu czeskich pieśni jako najwymowniejszych pokazów 
piękna czeskiego języka [48]:  

W tym czasie na ziemiach czeskich na każdym kroku mówiło się po niemiecku, 
zwłaszcza wśród bogatych panów i mieszczan. Językiem czeskim posługiwali 
się przede wszystkim chłopi, drobni rolnicy i patrioci (głównie księża i nauczy-
ciele), którzy mieli nadzieję, że język czeski w końcu stanie się równoprawnym 
językiem wśród innych mieszkańców. Erben był uznawany za jednego 
z patriotów12

.  

                                                                   
11 orginał: Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního 

i kulturního bohatství. (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 
12 orginał: Tehdy v Českých zemích na každém kroku zněla němčina, hlavně mezi bohatými pány a měšťany. 

Česky mluvili nejvíc sedláci, drobní rolníci a potom vlastenci (nejčastěji kněží a učitelé), kteří doufali, že 
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Obserwowany temat znów w trochę inny sposób porusza tekst Jiřího Janouška: 
„Opowiadanie z Janem Werichem” (Povídání s Janem Werichem) w „Čítance” 
wydawnictwa Didaktis dla klasy piątej:  

Bo czeski to przepiękny język. Ma ogromny zasób słów dla bardzo zwyczajnych 
rzeczy... To twój język ojczysty, dlatego nie słyszysz go tylko uszami, jak inne 
języki, których się nauczyłeś. Słyszysz go również w żołądku, który się ściska, 
w sercu, które przyspiesza, lub w plecach, gdzie przechodzi cię dreszcz... Tylko 
język ojczysty może być słyszany całym ciałem13 [49]. 

W polskich podręcznikach znajdziemy bardziej teksty jak na przykład w podręcz-
niku „Język polski” wydawnictwa Operon dla klasy siódmej w ramach tekstu o patrio-
tyzmie: Mów poprawnie po polsku i przestrzegaj czystości języka polskiego, czytaj 
dobre książki polskie, pielęgnuj pieśń polską, obyczaj polski i staraj się dla dzieci o gry 
i zabawy polskie [50]. Podobne podejście znajduje się w podręczniku „Jutro pójdę 
w świat” dla klasy piątej: Patriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania 
własnej ojczyźnie…pielęgnowanie rodzimego języka [51]. Temat języka ojczystego jest 

w polskich podręcznikach najczęściej poruszany w ramach tekstu wychowania pa-
triotyczynego i jego treść skupia się przeważnie na uświadamianiu uczniom ich obo-
wiązku wobec języka ojczystego. Inną opcją są teksty opisujące bunt przeciw zakazu 
używania języka polskiego podczas zaborów Polski, tak jak w podręczniku „Tro-
piciele” dla klasy trzeciej, w którym znajduje się tekst „Strajk dzieci we Wrześni” [52]. 

8. Podsumowanie 

Podręczniki w Czeskiej Republice i w Polsce najbardziej różnią się w między-
przedmiotowości i powiązaniu przedmiotów, w których dominują podręczniki polskie, 
w typu tekstów, gdy w czeskich podręcznikach okazuje się jako bardzo popularny 
humor absurdalny i w stosunku do języka ojczystego, gdyż w polskim podręczniku jest 
ten temat częścią wychowania patriotycznego. 

Typowy czeski podręcznik jest podzielony na tomy, które specjalizują się w różnych 
dziedzinach przedmiotów czeski język i literatura, zawiera dużo tekstów literackich 
i mniej komentarzy. Na wygląd podręcznika wielki wpływ ma wybrany ilustrator. 

Typowy polski podręcznik łączy w sobie tematy literackie, językowe, społeczne 
i często również przyrodnicze. Chętnie korzysta z dzieł znanych malarzy i poświęca 
dużo uwagi wychowaniu estetycznemu. 

Literatura  

1. Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogický slovník, 4. vydání, Portál, Praha 2003, s. 94. 

2. Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] Pamiętnik Literacki: czasopismo 
kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 51/2, s. 432. 

3. Pieniążek M., Teaching Polish Language and Literature in Poland, [w:] Pieniążek M., 

Štěpánik S. (red.), Teaching of National Languages in the V4 Countries, Carles University 
Faculty of Education, Praga 2016, s. 113. 

                                                                   

čeština bude nakonec mezi jinými jazyky jako rovná mezi rovnými. Erben k vlastencům patřil. (tłumaczenie: 

Michaela Zormanová). 
13 orginał: Protože čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro úplně obyčejný věci…Je to váš 

rodný jazyk, a proto ho neslyšíte jen ušima jako jiné řeči, které jste se naučil. Slyšíte ho taky žaludkem, který 

se vám sevře, taky srdcem, které se rozbuší nebo zádama, kde vám přejede mráz…Jenom rodný jazyk se dá 

vnímat celým tělem. (tłumaczenie: Michaela Zormanová). 



 

Specyfika językowa i różnice w czeskich i polskich podręcznikach do nauki literatury 
 

77 

 

4. Bogusławka Z., Górowska-Fells M., Płatos B., Podręczniki szkolne w Europie. Publikacja, 
zatwierdzanie i finansowanie, Eurydice, Warszawa 2013, s. 3. 

5. RVP ZV, www.digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10571 (online: 9.8.2021), 

6. Podstawa programowa. Język polski, www.podstawaprogramowa.pl/ Liceum-
technikum/Jezyk-polski (online: 9.8.2021). 

7. RVP ZV, WWW: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10571 (online: 9.8.2021). 

8. Podstawa programowa. Język polski, WWW: https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-
technikum/Jezyk-polski (online: 9.8.2021). 

9. Pieniążek M., Štěpánik, S., Discussion and Conslussion, [w:] Pieniążek M., Štěpánik S. 
(red.), Teaching of National Languages in the V4 Countries, Carles University Faculty of 

Education, Praga 2016, s. 173-174. 
10. Hronová, Z., Štěpánik, S., Češtinu učíme dvě stě let stejně, je čas z toho vybřednout, říká 

autor nové příručky, In: Aktuálně.cz z dnia 16.9.2020. 

www.zpravy.aktualne.cz/domaci/cestina-se-uci-stejne-uz-sto-let-je-cas-na-zmenu-rika-
autor/r~789a98c0f73c11ea80e60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2XEVUp 
FXFJBrrNHyVzliXyKpXMcgc5mcWMBiUzlXvxLhpb1ab88IBzrgw (online: 26.2.2021). 

11. Janáčková Z., Čítanka pro 8. ročník, Nová škola – Duha, Brno 2017. 
12. Gąsiorek K., Hącia A., Kłosińska K., Krzyżyk D., Nocoń J., Synowiec H., Kryteria oceny 

podręcznika szkolnego w aspekcie językowym. Przewodnik dla rzeczoznawców wraz ze 
wzorami opinii, www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-edytorskie-i-jezykowe-do-

opracowania-podrecznikow-oraz-wytyczne-do-uniwersalnego-projektowania-graficznego-
podrecznikow (online: 9.8.2021). 

13. Staudková H., Čítanka pro 2. ročník, Alter, Havlíčkův Brod 2012, s. 109. 

14. Rousová A., Čítanka 5, Didaktis, Praga 2012, s. 190. 
15. Hryszkiewicz E., Stępień B., Ogrodowczyk M., Winiecka-Nowak J., Lankiewicz B., Kwil 

M., Bura M., Bielenica K., Elementarz XXI. wieku, klasa 2. część 4, Nowa Era, Warszawa 
2015, s. 64-65. 

16. Minaříková E., Krčmová M., Současná stylistika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 
2008, s. 98-99. 

17. Hauseblas K., Učební styl v soustavě stylů funkčních, [w:] Naše řeč, ročník 55, 1972. 

www.nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5628 (online 18.11.2021) 
18. Čechura R., Horáčková M., Staudková H., Český jazyk 4, Alter, Havlíčkův Brod 2006, s. 75. 
19. Nováková, Z., Český jazyk 2, Alter, Havlíčkův Brod 2008, s. 14. 

20. Nastoupilová D., Lili a Vili ve světě českého jazyka. Učebnice pro 3. ročník ZŠ, Klett, 
Praha 2015, s. 6. 

21. Mazur B., Sokołowska B., Zagórska K., Gra w kolory. Klasa 1, część 1, Mac. Juka, 
Warszawa 2017, s. 43. 

22. Mazur B., Zagórska K., Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 1, część 1, Mac. Juka, Warszawa 
2017, s. 17. 

23. Praca zbiorowa, Elementarz XXI. wieku. Klasa 1, część 3. Nowa Era, Warszawa 2018, s. 58-61. 

24. Burianová H., Jízdná L., Tarábková M., Český jazyk 2, Didaktis, Praha 2009, s. 2. 
25. Vieweghová, T., Čítanka 7, NNS Nová škola, Brno 2016, s. 69-70. 
26. Vieweghová, T., Čítanka 8, NNS Nová škola, Brno 2017, s. 109 

27. Vieweghová, T., Čítanka 9, NNS Nová škola, Brno 2017, s. 6-7 
28. Řeřichová, V., Dorovská, D., Čítanka, Prodos, Olomouc 2017, s. 73. 
29. Janáčková, Z., Francová, M., Čítanka 9, Nová škola Duha, Brno 2018, s. 17-19. 
30. Nastoupilová D., Lili a Vili ve světě českého jazyka. Učebnice pro 3. ročník ZŠ, Klett, Praha 

2015, s. 48. 
31. Horáčková M., Staudková H., Štroblová J., Český jazyk 5, Alter, Havlíčkův Brod 2018, s. 117 
32. Burianová H., Jízdná L., Tarábková M., Český jazyk 2, Didaktis, Praha 2009, s. 101. 

33. Mazur B., Zagórska K., Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 1, część 2, Mac. Juka, Warszawa 
2017, s. 64. 



 

Michaela Zormanová 
 

78 

 

34. Dvorský L., Staudková H., Český jazyk 3, Alter, Havlíčkův Brod 2012, s. 6 
35. Halasová J., Grolichová S., Čítanka 2, Didaktis, Praha 2009, s. 54. 
36. Nastoupilová D., Lili a Vili ve světě čtení a psaní. Učebnice pro 2. ročník ZŠ, Klett, Praha 

2014, s. 28. 
37. Staudková H., Čítanka pro 2. ročník, Alter, Havlíčkův Brod 2012, s. 6. 
38. Staudková H., Čítanka pro 3. ročník, Alter, Havlíčkův brod 2012, s. 16. 

39. Řeřichová V., Dorovská D., Čítanka 7, Prodos, Olomouc 2017, s. 73. 
40. Halasová J., Grolichová S., Čítanka 2, Didaktis, Praha 2009, s. 8. 
41. Mazur B., Zagórska K., Gra w kolory. Klasa 1, część 2, Mac. Juka, Warszawa 2015, s. 4-5. 
42. Mazur B., Zagórska K., Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 1, część 4, Mac. Juka, Warszawa 

2014, s. 5-6. 
43. Mazur B., Zagórska K., Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 1, część 2, Mac. Juka, Warszawa 

2017, s. 56-57. 

44. Staudková H., Čítanka pro 2. ročník, Alter, Havlíčkův Brod 2012, s. 86 
45. Mazur B., Zagórska, K., Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 1, część 2, Mac. Juka, Warszawa 

2017, s. 52. 

46. RVP ZV, www.digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10571 (online: 9.8.2021). 
47. Podstawa programowa. Język polski, www.podstawaprogramowa.pl/ Liceum-

technikum/Jezyk-polski (online: 9.8.2021). 
48. Rezutková, H., Čítanka 4, Alter, Praga 2006, s. 79. 

49. Rousová, A., Čítanka 5, Didaktis, Praga 2012, s. 81. 
50. Klimczak B., Zawisza-Chlebowska, T., Tomińska, E.: Język polski dla klasy 7, Operon, 

Gdynia 2017, s. 105. 

51. Dobrowolska H., Dobrowolska U., Jutro pójdę w świat, WSiP, Warszawa 2015, s. 123. 
52. Banasiak A., Burdzińska A., Danielewicz-Malinowska A., Kamińska A., Kamiński R., Klos 

E., Kofta W., Nadarzyńska B., Tropiciele. Klasa 3. Część 2, WSiP, Warszawa 2014, s. 25. 

Specyfiki językowe i różnice w czeskich i polskich podręcznikach do nauki literatury 

Streszczenie 
W artykule podjęto temat języka i stylu czeskich i polskich podręczników do nauki literatury dla uczniów 
szkół podstawowych. Różnice widoczne pomiędzy czeskimi i polskimi podręcznikami są widoczne już na 
poziomie makro, w polskich podręcznikach więcej miejsca poświęca się nauczaniu estetycznemu, infor-
macjom kontekstowym i, co najważniejsze, istnieje większe powiązanie z innymi przedmiotami. Znaczne 
różnice istnieją także w rodzajach tekstów – w podręcznikach czeskich więcej jest opowiadań żartobli-
wych, a w polskich podręcznikach więcej opowiadań dramatycznych opartych na wydarzeniach historycz-
nych. Występuje również istotna różnica w prezentacji języka ojczystego, w podręcznikach czeskich uwaga 
jest zwracana na jego piękno, w polskich na obowiązek wobec niemu. Artykuł ten jest ważnym krokiem 
w kierunku lepszego zrozumienia różnic w przedstawianiu różnych tematów w czeskich i polskich 
podręcznikach. 

Słowa kluczowe: podręczniki, literatura, komparacja, czeski język, polski język  

Language Specifics and Differences in Czech and Polish Textbooks for Literature 

Education 

The article deals with the language and style of Czech and Polish literature textbooks for primary school 
students. The differences apparent between Czech and Polish textbooks are evident already at the macro 
level, with Polish textbooks devoting more space to aesthetic teaching, contextual information and, most 
importantly, there is a greater connection to other subjects. Significant differences also exist in the types of 
texts – there are more humorous stories in Czech textbooks and more dramatic stories based on historical 
events in Polish textbooks. There is also a significant difference in the presentation of the mother tongue, in 
Czech textbooks attention is paid to its beauty, in Polish textbooks to duty towards it. This article is an 
important step towards a better understanding of the differences in the presentation of various topics in 
Czech and Polish textbooks. 
Keywords: textbooks, literature, comparison, Czech language, Polish language 
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Idea zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej  

po roku 2014 

1. Wprowadzenie  

Rosnące nierówności społeczne i zmiany klimatyczne to zjawiska coraz częściej 

podejmowane przez ekonomistów i polityków. W zestawieniu tematycznym (ang. 

thematic factsheet) z 2017 roku Komisja Europejska stwierdziła: „Kwestia nierówności 

znacznie wzrosła w ostatnich latach. Skutki kryzysu gospodarczego w Europie były 

głębokie, odwracając na lata konwergencję standardów życia i wywierając znaczne 

obciążenia na krajowe systemy ochrony socjalnej” [1, s. 1]. W przywołanym doku-

mencie wyróżniono trzy podstawowe typy nierówności [1, s. 2]: 

 nierówności dochodowe; 

 nierówności majątkowe; 

 nierówności szans. 

Co ważne, podkreślono, że wzrastające nierówności stanowią istotne zagrożenie dla 

zrównoważonego rozwoju państw członkowskich i spójności społecznej [1].  

Kolejnym istotnym problemem, przed którym stają współczesne społeczeństwa 

i gospodarki są zmiany klimatu. Według raportu agencji Deloitte z 2021 roku aż 82% 

szefów firm obawia się bądź bardzo obawia zmian klimatu [2, s. 5]. Wśród najwięk-

szych zagrożeń wymieniono między innymi [2, s. 6]: 

 wpływ klęsk żywiołowych na działalność operacyjną; 

 braki bądź wysokie koszty zasobów; 

 niepewność regulacyjna i polityczna; 

 wzrost kosztów a nawet brak możliwości zakupienia ubezpieczenia. 

Problematyka tych zjawisk i wynikających z nich konsekwencji jest tematem licz-

nych debat, zarówno na poziomie regionalnym, państwowym, jak i na arenie między-

narodowej. Jedną z organizacji poświęcających im szczególną uwagę jest Unia Euro-

pejska. Jak wskazano w dalszej części rozdziału, kwestie środowiskowe i społeczne 

stanowią coraz większą część unijnych priorytetów, powstają złożone plany działania, 

takie jak Europejski Zielony Ład. Rosnące znaczenie tych problemów odzwierciedlają 

zmieniające się priorytety Komisji Europejskiej. W 2014 roku priorytetem stricte zwią-

zanym ze zrównoważonym rozwojem była transformacja energetyczna. W 2019 roku 

ogłoszono Europejski Zielony Ład, pojawiły się też priorytety eliminowania nierówności 

w dostępie do informacji czy działania na rzecz sprawiedliwości społecznej. Należy 

jednak podkreślić, że kwestie postępujących zmian klimatu i nierówności społecznych 

nie są zjawiskami nowymi. Już ponad dwie dekady temu Organizacja Narodów Zjed-

noczonych zwróciła na nie uwagę w Deklaracji Milenijnej, gdzie nakreśliła wyzwania 

stojące przed światem. W rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w 2000 roku 

wskazano podstawowe wartości w stosunkach międzynarodowych. Wśród nich wy-
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mieniono między innymi „poszanowanie środowiska naturalnego” czy „wspólną odpo-

wiedzialność”, rozumianą jako wielopłaszczyznową współpracę wszystkich narodów 

świata [3]. 

Wraz z postępującą globalizacją konsekwencje zmian klimatu i pogłębiających się 

nierówności społecznych nasilają się. Na wszystkich płaszczyznach życia społeczno-

gospodarczego poszukuje się rozwiązań – zarówno promujących określone, proekolo-

giczne działania, jak i wspierając procesy transformacji gospodarczej czy dążąc do 

włączenia obywateli w proces kreowania i wdrażania nowych polityk. Na poziomie 

Unii Europejskiej problemy te stają się priorytetami polityki. Coraz wyraźniej akcento-

wana jest konieczność gruntownych zmian zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak 

i społecznej, wprowadzania rozwiązań, które miałyby przeciwdziałać zmianom 

klimatu i nierównościom społecznym.  

Jedną z odpowiedzi na te palące kwestie jest idea rozwoju zrównoważonego (su-

stainable development). Idea ta znacząco wykracza poza samą koncepcję przeciwdzia-

łania zmianom klimatu poprzez stworzenie gospodarki zasobooszczędnej i niskoemi-

syjnej. Nie jest jedynie jedną z wielu inicjatyw proekologicznych, ale nową koncepcją 

prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania polityki państwa, czy w przy-

padku Unii Europejskiej – organizacji ponadnarodowej. Realizacja tak złożonego 

przedsięwzięcia, oddziałującego na tak wiele obszarów życia społeczno-gospodar-

czego, wymaga współpracy możliwie jak największej liczby podmiotów publicznych 

i prywatnych. Istotnym wsparciem tej idei mogą być ruchy społeczne. 

Człowiek nie jest indywiduum podejmującym niezależne od otoczenia decyzje, lecz 

członkiem społeczeństwa i sieci wzajemnych oddziaływań i powiązań. Ludzie orga-

nizują się w grupy reprezentujące ich potrzeby, począwszy od bezpiecznego miejsca 

zamieszkania po dobro planety i przyszłość ich potomków. Zrozumienie złożoności 

tych powiązań jest istotnym, jeśli nie kluczowym, elementem skutecznego wdrażania 

idei zrównoważonego rozwoju. 

W literaturze brak jest jednej, ogólnie przyjętej, definicji ruchu społecznego. Według 

N. Smelsera jest to zbiorowy wysiłek w kierunku zmodyfikowania norm i wartości [4]. 

Rozumując w ten sposób, można powiedzieć, że zrównoważony rozwój jest społecz-

nym dążeniem do wprowadzenia istotnych zmian w priorytetach i kierunkach polityki. 

J. Wood zaś definiuje ruch społeczny jako niekonwencjonalne grupy o różnym stopniu 

formalnej organizacji, które zmierzają do wprowadzenia radykalnej lub częściowej 

zmiany bądź usiłują jej zapobiec [5]. Takie społeczne organizacje mogą wspierać 

wdrażanie zrównoważonego rozwoju, pokazując oczekiwane kierunki zmian, promując 

określone rozwiązania a nawet wdrażając je na poziomie możliwie najbliższym człon-

kom społeczności.  
Gary S. Becker, laureat nagrody Nobla z ekonomii w 1992 roku i Kevin M. Murphy 

w książce „Ekonomia społeczna” zwracają uwagę na istotny wpływ kultury, norm 
i struktury społecznej na zachowania jednostki [6]. Stąd, z perspektywy prowadzenia 
polityki gospodarczej czy społecznej, istotne jest uwzględnianie roli otoczenia i wza-
jemnych oddziaływań jednostek. Znajduje to odzwierciedlenie w zmieniającej się poli-
tyce Unii Europejskiej poprzez, z jednej strony rosnącą liczbę polityk nakierowanych 
na inkluzję (włączanie jednostek i grup w funkcjonowanie społeczeństwa), współpracę 
i partycypację społeczna (zachęcenie obywateli do czynnego uczestnictwa w zacho-
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dzących zmianach), a z drugiej podkreślanie roli obywateli w realizacji działań, takich 
jak polityka zrównoważonego rozwoju.  

Celem pracy jest pokazanie, że ruchy społeczne (rozumiane jako organizacje), 
kooperatywy czy stowarzyszenia mogą w istotnym stopniu wspierać rozwój lokalny 
i przeciwdziałać wykluczeniu, dążąc tym samy do stworzenia spójnych i sprawiedli-
wych systemów społeczno-gospodarczych. Można wręcz przyjąć, że idea zrównowa-
żonego rozwoju jest realna jedynie w warunkach pogłębionej, wielopłaszczyznowej 
współpracy organizacji publicznych, prywatnych i samych mieszkańców. Angażo-
wanie podmiotów niepublicznych w procesy wdrażania omawianych zmian, czyli party-
cypacja społeczna, jest warunkiem koniecznym efektywnego wdrażania zrównowa-
żonego rozwoju w Unii Europejskiej.  

2. Ewolucja myślenia o rozwoju gospodarczym w Europie 

Zwiększające się nierówności społeczne czy degradacja środowiska naturalnego to 
kwestie, które w ostatnich latach wymusiły zmianę myślenia o wzroście i rozwoju 
gospodarczym. Rosnąca świadomość społeczna, wzrost zainteresowania obywateli 
państw (a więc wyborców) tymi aspektami spowodowały zmianę priorytetów polityki 
Unii Europejskiej.  

Opinia społeczna ma istotny, jeśli nie kluczowy, wpływ na realizację polityki 
publicznej, w tym gospodarczej. Nie sposób przeprowadzić istotne, głębokie reformy 
w demokratycznym państwie bez poparcia społecznego. Generalnie rzecz biorąc, 
trudno wyobrazić sobie sytuację, by organy państwowe podjęły skrajnie niepopularne 
działania, mogące pogorszyć ich wyniki w wyborach. Organizacje zrzeszające różne 
grupy interesariuszy mogą stanowić silne lobby wywierające presje na rządzących.  

Państwa czy organizacje takie jak Unia Europejska realizują swoją politykę, także 
związaną ze zrównoważonym rozwojem, poprzez szereg rozwiązań prawnych, regulując 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, faworyzując określone, neutralne środowiskowo 
działania. W przywołanym we wstępie raporcie Deloitte kwestia niepewności regula-
cyjnej i politycznej jest wymieniana jako jedno z największych obaw przedsiębiorstw. 
Zrozumienie czynników wpływających na decyzje organów władzy pozostaje więc 
niezwykle istotne. Teoria regulacji szczególną uwagę poświęca opinii społecznej. Teoria 
ta traktuje regulacje jako dobra ekonomiczne mające swoją cenę i optymalną ilość. 
Popyt na te dobra związany jest z korzyściami jakie dane grupy wiążą z ich wprowa-
dzeniem [7]. Politycy w swoich decyzjach kierują się głównie kryterium utrzymania 
bądź zdobycia władzy podejmując kroki mające zadowolić określone podmioty. Wpro-
wadzane regulacje są więc wynikiem gry interesów tych grup i skalą korzyści jakie 
mogą zaoferować rządzącym, na przykład w formie poparcia. Przekładając to na płasz-
czyznę zrównoważonego rozwoju można stwierdzić, że podaż regulacji ekologicznych 
zależy od siły z jaką podmioty społeczne są w stanie naciskać na rządzących [8].  

Rosnące znaczenie kwestii społecznych i środowiskowych w polityce Unii Euro-
pejskiej można dostrzec analizując zmiany priorytetów jej polityki. W 2014 roku 
Komisja Europejska pod przewodnictwem J.C. Junckera określiła dziesięć priorytetów 
swojej polityki, były to [9]: 
1. Nowy impuls dla zatrudnienia, wzrostu i inwestycji. 
2. Połączony jednolity rynek cyfrowy. 
3. Odporna unia energetyczna z przyszłościową polityką dotyczącą zmian klima-

tycznych. 
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4. Głębszy i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny ze wzmocnioną bazą 

przemysłową. 

5. Pogłębiona i sprawiedliwsza unia gospodarcza i walutowa (określana skrótem 

UGW). 

6. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. 

7. Przestrzeń sprawiedliwości i praw podstawowych opartych na wzajemnym zaufaniu. 

8. W kierunku nowej polityki migracyjnej. 

9. Europa jako silniejszy podmiot globalny. 

10. Unia demokratycznych zmian. 

Priorytety formułowane w 2014 roku, a więc zaraz po kryzysie finansowym, kon-

centrowały się na celach efektywnościowych (zatrudnienie i wzrost gospodarczy), po-

głębieniu współpracy w ramach UGW, czy poszukiwaniu rozwiązań kryzysu migracyj-

nego. Działania związane z polityką klimatyczną zostały zawarte w ramach priorytetu 

czwartego, związanego z unią energetyczną. 

Aktualne priorytety Komisji na lata 2019-2024 zostały sformułowane następująco [10]: 

1. Europejski Zielony Ład. 

2. Gospodarka służąca ludziom. 

3. Europa na miarę ery cyfrowej. 

4. Silniejsza pozycja Europy na świecie. 

5. Promowanie europejskiego stylu życia. 

6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej. 

Z sześciu priorytetów, dwa pierwsze bezpośrednio odnoszą się kwestii zmian kli-

matycznych i eliminacji nierówności społecznych. Warto jednak zauważyć, że przy-

kładowo pozornie niepowiązany punkt trzeci „Europa na miarę ery cyfrowej”, zawiera 

w sobie takie cele jak: 

 Umiejętności cyfrowe – promowanie projektów podnoszących poziom umiejętności 

cyfrowych w Europie [11]; 

 Dostępność Internetu – dostarczanie dobrej jakości Internetu w Europie [12]. 

Również ten priorytet podejmuje takie społeczne kwestie jak nierówny dostęp do 

informacji (jakże istotny w obecnej rzeczywistości gospodarczej i społecznej) i ko-

nieczność wyrównywania szans mieszkańców Unii. 

Inicjatywy na rzecz transformacji gospodarek ku systemom zrównoważonym, elimi-

nowania dysparytetów regionalnych i tworzenia zintegrowanych społeczeństw równych 

szans stanowią istotę polityki unijnej. Nie są częścią składową innych ważniejszych 

celów i nie są ich uzupełnieniem. Problemy te są dziś traktowane priorytetowo i sta-

wiane na pierwszym miejscu w trakcie tworzenia strategii unijnej. Jeszcze w 2014 roku 

kwestie te stanowiły element innych istotnych celów, dziś stanowią one odrębne 

i rozbudowane plany działania takie jak „Europejski Zielony Ład”, czy „Gospodarka 

służąca ludziom”.  

Wizja rozwoju Europy wyłaniająca się z aktualnych priorytetów Komisji Euro-

pejskiej jest trudna do opisania liczbowo. Nie są to klasyczne cele ekonomiczne, takie 

jak wysoka stopa wzrostu gospodarczego czy rosnąca produktywność. Zamiast tego 

określa się ambitne cele społeczne, patrząc na problemy rozwoju kontynentu z pers-

pektywy długookresowej i wieloaspektowej. Dziś na gospodarkę nie patrzy się jak na 

wyabstrahowaną część większej całości, lecz jako trwale z nią związaną i współ-

oddziałującą na nią. Odzwierciedla to ewolucję myślenia o rozwoju gospodarczym. 
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Dziś na arenie europejskiej częściej niż o wskaźnikach efektywnościowych mówi się 

o inkluzji społecznej, sprawiedliwości, zrównoważonym rozwoju i partycypacji spo-

łecznej. To te wartości charakteryzują dziś myślenie o rozwoju gospodarczym, choć 

raczej bardziej adekwatne byłoby tu określenie rozwój społeczno-gospodarczy. 

Należy zwrócić uwagę, że problematyka zmian klimatu czy rosnących napięć spo-

łecznych spowodowanych wzrostem nierówności i dywergencją (zjawisko przeciwne 

do konwergencji, czyli ekonomicznego upodobniania się gospodarek) czy dyspary-

tetami regionalnymi nie może pozostawać obojętna podmiotom gospodarczym działa-

jącym na różnych poziomach życia społeczno-gospodarczego. 

W latach 60. XX w. Milton Friedman pisał: W gospodarce rynkowej odpowie-

dzialność społeczna przedsiębiorcy sprowadza się tylko i wyłącznie do jednej kwestii, 

a mianowicie do obowiązku wykorzystania dostępnych zasobów w celu realizacji działań 

mających przynosić zyski [13]. Zgodnie z rozumowaniem Friedmana przedsiębiorstwa 

nie będą z własnej woli podejmować działań niezwiązanych bezpośrednio z osiąganiem 

zysków, liczenie więc na ich dobrowolną współpracę w ramach wdrażania zrówno-

ważonego rozwoju (poprzez takie działania jak ograniczanie zużycia zasobów, czy 

angażowanie się w proces przygotowywania do podjęcia pracy poprzez organizowanie 

staży) pozostaje więc nieuzasadnione. Z biegiem lat jednak w teorii ekonomii zaczęto 

przedstawiać pogląd przeciwny. Michael E. Porter i Mark R. Kramer przedstawili 

teorię tworzenia wartości wspólnej (shared value). Friedman twierdził, że przedsię-

biorstwa nie mają żadnego istotnego powodu, by realizować cele niezwiązane bezpo-

średnio z osiąganiem zysku. Kramer i Porter zaś dowodzili, że powstające wskutek ich 

działalności szkody (zarówno społeczne, jak i środowiskowe) stanowią źródło wewnętrz-

nych kosztów, stąd powinny stanowić obszar ich zainteresowania. Jako przykłady 

wskazywali konieczność doszkalania pracowników niewystarczająco przygotowanych 

do pracy przez system edukacji, koszty marnowanej wody i innych surowców [14]. 

Patrząc na zagadnienie z tej perspektywy łatwo dostrzec, że zrozumienie problemów 

środowisk, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa jest motywowane również ekono-

micznie. Czynniki takie jak rosnące ceny energii czy niewydolność systemu edukacji, 

którego absolwenci nie są gotowi do podejmowania pracy i wymagają dodatkowych 

szkoleń, to źródło realnych kosztów i zagrożeń dla przyszłego funkcjonowania przed-

siębiorstw. Podmioty gospodarcze nie mogą pozostać biernymi obserwatorami zacho-

dzących w otoczeniu zmian. Chcąc pozostać konkurencyjnymi, atrakcyjnymi dla 

inwestorów czy utrzymać dobry wizerunek muszą, przynajmniej w pewnym stopniu, 

angażować się w inicjatywy ograniczające emisje czy proces edukacyjny (poprzez 

praktyki, akademie czy staże) 

3. Istota zrównoważonego rozwoju 

Zrównoważony rozwój (sustainable development) jest pojęciem niezwykle złożonym 

i stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych. Według Barbary Piontek 

zrównoważony rozwój to trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych 

pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji między kapitałem ekonomicznym, 

ludzkim i przyrodniczym [15]. Idea ta koncentruje się więc nie na realizacji doraźnych 

celów i rozwiązywaniu bieżących problemów, ale traktuje rozwój społeczno-gospo-

darczy w perspektywie długookresowej, poświęcając uwagę przyszłym pokoleniom. 
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Zrównoważony rozwój nie oznacza porzucenia postępu, ale takie jego kierowanie, by 

nie zagrażał szansom na dobrobyt i dobre warunki życia potomnych.  

Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła siedemnaście celów zrównoważonego 

rozwoju, oprócz zadań dotyczących kwestii stricte środowiskowych wyróżniono [16]: 

 eliminacja ubóstwa; 

 zapewnienie wysokiej jakości edukacji; 

 zapewnienie czystej wody i dobrych warunków sanitarnych; 

 zapewnienie czystej i dostępnej energii; 

 promowanie zrównoważonego, inkluzyjnego wzrostu gospodarczego; 

 budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysło-

wienia i wspieranie innowacyjności; 

 zmniejszanie nierówności między krajami; 

 tworzenie zrównoważonych miast i społeczności (bezpiecznych, sprzyjających 

włączeniu społecznemu); 

 stworzenie wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji; 

 ożywienie globalnej współpracy na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju; 

 zapewnienie dostępu do czystej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. 

Mnogość i zróżnicowanie wymienionych celów pokazuje, że omawiane zagadnie-

nie dotyczy wielu sektorów gospodarki i dziedzin życia społecznego. Realizacja każdego 

z tych celów wymaga zrozumienia problemów lokalnych społeczności, których zmiany 

dotkną najbardziej. Transformacja energetyczna oznacza odchodzenie od tradycyjnych, 

zasobochłonnych i szkodliwych dla środowiska metod pozyskiwania energii na rzecz 

bardziej nowoczesnych i neutralnych klimatycznie. Dla wielu społeczności oznacza 

jednak utratę dotychczasowego miejsca pracy i konieczność dostosowania do zmienia-

jących się warunków. Wprowadzanie tak gruntownych zmian wymaga poparcia społecz-

nego oraz zaproponowania najbardziej narażonym grupom alternatyw i przeprowadzenia 

głębokiej restrukturyzacji regionów.  

Poziom edukacji jest zróżnicowany nie tylko między różnymi państwami, ale także 

między regionami a nawet pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi. Działania podej-

mowane na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia różnić się będą pomiędzy 

obszarami, różne będą potrzeby i oczekiwania mieszkańców.  

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, 

w zależności od lokalnych potrzeb. Inaczej przebiegać będzie transformacja energe-

tyczna w rejonie górniczym, inaczej na obszarach, w których większość zatrudnienia 

i dochodu związana jest z turystyką. Zmiany w zakresie jakości edukacji na jednych 

obszarach będą związane ze zwiększaniem innowacyjności i współpracy z otoczeniem 

gospodarczym uczelni wyższych, na innych konieczne będzie dostosowanie progra-

mów nauczania do warunków na rynku pracy, czy zwiększanie dostępności wysokiej 

jakości edukacji dla mieszkańców obszarów wiejskich. Podobne zależności występują 

w innych obszarach będących przedmiotem zainteresowania zrównoważonego rozwoju.  

Ruchy społeczne jako organizacje o różnym stopniu sformalizowania, mogą być 

istotnym wsparciem tych zmian. Jak zauważa K. Kalinka Partnerstwo to przejawia się 

we współpracy organizacji społecznych z administracją publiczną pod różnymi wzglę-

dami. Organizacje społeczne mogą inicjować niektóre działania administracji publicz-

nej, ale także pomagać w realizacji przez nią określonych celów [17]. Będąc możliwie 
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najbliżej grup szczególnie narażonych na zachodzące w otoczeniu przekształcenia 

mogą stanowić dobre źródło informacji o potrzebach ludności, prowadzić działania 

pomocowe, takie jak poradnictwo pracy, współtworzyć projekty realizowane na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, czy angażować członków społeczności w zachodzące 

wokół nich zmiany. 

4. Znaczenie współpracy w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju 

Społeczne problemy stanowią zagrożenie nie tylko dla samych społeczeństw (rozu-

mianych jako zbiorowości zamieszkujące dane terytorium), ale również dla systemu 

gospodarczego. Nie można ich ujmować tylko z perspektywy władz centralnych, 

samorządu lokalnego czy organizacji pozarządowych. Sukces strategii takich jak 

strategia zrównoważonego rozwoju wymaga przede wszystkim wielopłaszczyznowej 

współpracy – zarówno pojedynczych podmiotów i przedsiębiorstw, jak i organizacji, 

niezależnie od ich formy prawnej [18]. Z tej perspektywy, zrównoważony rozwój nie 

stanowi klasycznej, centralnie realizowanej polityki państwa (czy w przypadku Unii 

Europejskiej – ugrupowania), lecz wspólnie podejmowanych działań na różnym 

szczeblu, w tym również (a może przede wszystkim) na szczeblu lokalnych inicjatyw 

społecznych. Ponadto, angażowanie mieszkańców wypełnia inny unijny cel, jakim jest 

wzrost partycypacji społecznej. Według J.Q. Wilsona obywatelska partycypacja to jest 

redystrybucja władzy, która umożliwia tym społecznościom, które do tej pory były 

wykluczone z uczestnictwa w procesie politycznym i ekonomicznym, włączenie się w te 

procesy w przyszłości [19]. Zaangażowanie obywateli, poprzez wykorzystanie wiedzy, 

doświadczeń i zdolności organizacyjnych ruchów społecznych może umożliwić efek-

tywniejsze wprowadzanie zmian i zwiększenie poczucia udziału samych zaintereso-

wanych w dokonujących się wokół nich przekształceniach. 

Organizacje zrzeszające obywateli stanowią dobre źródło informacji o ich realnych 

problemach, często nie wynikających jasno z oficjalnych statystyk. Dzięki temu możliwe 

jest lepsze dopasowanie prowadzonej polityki i efektywniejsze wykorzystanie środków 

publicznych. Istotną wadą rozwiązań wprowadzanych na poziomie centralnym pozo-

staje jednak ich czasochłonność wynikająca z długości procesu legislacyjnego i postę-

powania administracyjnego. Fundacje, stowarzyszenia i inne formy prawne zrzeszające 

obywateli są zawsze na miejscu i mogą szybciej i efektywniej odpowiadać na bieżące 

problemy. 

5. Koncepcja ekonomii społecznej 

Jak ustalono we wcześniejszych rozważaniach czynnik społeczny odgrywa coraz 

większą rolę w polityce Unii Europejskiej. Współpraca podmiotów administracji rzą-

dowej, samorządów i organizacji społecznych sprzyja wzrostowi partycypacji społecznej 

oraz stanowi podstawę realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Pojęciem obej-

mującym szeroką grupę podmiotów, które w swoich działaniach w szczególny sposób 

uwzględniają kwestie społeczne, jest ekonomia społeczna. 

Koncepcja ekonomii społecznej nie jest ideą nową, jednak w ostatnich dekadach 

nabrała na znaczeniu. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na jej powstanie i rozwój 

był upadek państwa opiekuńczego (welfare state). Wzrost znaczenia kwestii wyklu-

czenia najbardziej narażonych grup i zmiany zachodzące na poziomie lokalnych 
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gospodarek spowodowały konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i odejście od 

koncepcji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bardziej dynamicznych organizacji [20].  

W ramach ekonomii społecznej działają różne podmioty, zarówno klasyczne orga-

nizacje non-profit, jak i podmioty gospodarcze o celach społecznych [21]. Zróżnico-

wanie to utrudnia jasne i bezdyskusyjne zdefiniowanie tego pojęcia.  

Podstawową różnicą między ekonomią społeczną a gospodarką prywatną jest 

nastawienie działających w ramach niej podmiotów na realizację celów społecznych, 

przede wszystkich związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu, a nie koncentrowanie 

się głównie na osiąganiu zysku. Różnica między ekonomią społeczną a gospodarką 

publiczną zaś sprowadza się do sposobu zarządzania – zaliczane do niej podmioty kie-

rowane są przez obywateli a nie administrację rządową. Ponadto, zamiast dostarczać 

dobra i usługi publiczne wszystkim obywatelom, podmioty ekonomii społecznej kon-

centrują się na określonych grupach wykluczonych [22].  

Najłatwiej jest więc zdefiniować ekonomię społeczną przez podkreślenie nasta-

wienia składających się nań podmiotów na realizację celów społecznych i demokra-

tyczny charakter ich zarządzania. Podmioty te stanowią przeciwieństwo klasycznych 

organizacji nastawionych tylko na zysk, ale też daleko wykraczają poza koncepcje 

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility), gdzie 

przedsiębiorstwo oprócz swoich głównych zadań i celów, realizuje również cele 

z obszaru społecznej odpowiedzialności. Ekonomia społeczna to przejście od orientacji 

na zysk do orientacji na człowieka. 

6. Ekonomia społeczna a rozwój lokalny 

Xavier Greffe w „The role of the social economy in local development” wydanej 

w 2007 roku publikacji OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 

traktującej na tematy ekonomii społecznej, przedstawił ewolucję myślenia o rozwoju 

lokalnym. W syntetycznym skrócie można przedstawić ją w trzech etapach [23]: 

 do wczesnych lat 80. XX w.: centralizacja i stosowanie narzędzi publicznych 

(granty, pożyczki, subsydia); 

 od 1980 do połowy lat 90. XX w.: wspomaganie sektora publicznego przez lokalne 

podmioty prywatne (szkolenia, inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie start-upów); 

 od początku XXI w.: samorządność lokalna, koordynacja (partnerstwo, ekonomia 

społeczna jako wpływanie na poprawę jakości życia, tworzenie powiązań między 

społecznościami, wsparcie klastrów i obszarów przemysłowych i kulturowych). 

Należy zwrócić uwagę na wzrost znaczenia podmiotów lokalnych, powolną trans-

formację od rozwiązywania problemów rozwoju lokalnego na poziomie państwowym 

do samorządowego oraz wzrost znaczenia podmiotów niepublicznych. Zdaniem 

Greffe’a zachodzące zmiany skutkowały wzrostem efektywności polityki państwa, 

mobilizacją lokalnego kapitału i tworzeniem nowych miejsc pracy [23]. Działania na 

poziomie regionalnym miały istotne przełożenie na wzrost wskaźników makroekono-

micznych. 

Podmioty ekonomii społecznej, poprzez zrozumienie lokalnych potrzeb i nastawienie 

na człowieka, a nie na zysk, tworzenie społecznie pożądanych (jakościowych) miejsc 

pracy czy oferowanych usług, wspierają rozwój i znajdują odpowiedzi na lokalne pro-

blemy. Współpraca podmiotów prywatnych i publicznych, organizacji pozarządowych 

i fundacji przynosi wymierne korzyści nie tylko mieszkańcom tych regionów. Według 
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raportu Social Economy Europe z 2019 roku w Unii Europejskiej podmioty (przed-

siębiorstwa i organizacje) ekonomii społecznej zatrudniają prawie 14 milionów ludzi 

i wytwarzają 8% PKB [24] a poprzez osiąganie społecznych celów są w stanie 

w istotnym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarki realnej. 

Obecnie podkreśla się konieczność tworzenia nie wzrostu gospodarczego za wszelką 

cenę, ale osiąganie rozwoju zrównoważonego, odpowiedzialnego (społecznie i klima-

tycznie) i sprzyjającego inkluzji społecznej. Z tej perspektywy, podmioty działające 

w ramach ekonomii społecznej, realizują te cele [25]: 

 przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu; 

 tworząc warunki inkluzyjnego wzrostu gospodarczego; 

 wspierając innowacje; 

 promując aktywizację obywatelską, wartości demokratyczne i współpracę; 

 wspierając transformację ekologiczną gospodarki, przeciwdziałając zmianom 

klimatu. 

7. Ruchy społeczne jako wsparcie zrównoważonego rozwoju 

Przedstawiona dotychczas koncepcja zrównoważonego rozwoju, przedstawia go 

jako nowy sposób pojmowania postępu gospodarczo-społecznego. Istnieją jednak 

poglądy, interpretujące go jako ruch społeczny, rozumiany jak w przywołanej we 

wstępie definicji Smelsera (jako zbiorowy wysiłek dążący do zmiany pewnych norm 

i wartości). Zdaniem Ewy Rokickiej i Wojciecha Woźniaka (…) Polega on przede 

wszystkim na budowaniu fundamentów dla wspólnych działań, jest szansą podejmo-

wania i doskonalenia szerokiej, światowej dyskusji nad problemami, których rozwią-

zanie wymaga działań zarówno globalnych jak i lokalnych [26]. Zrównoważony rozwój 

powinien być zbiorowym wysiłkiem ludności, wyrazem społecznego dążenia do prze-

kształcenia obecnego ładu w bardziej sprawiedliwy system, uwzględniający interesy 

przyszłych pokoleń. 

Zrównoważony rozwój nie jest więc jedynie rozbudowaną unijną polityką, ale 

rezultatem zmian zachodzących w otoczeniu, wzrostu świadomości społecznej i zain-

teresowania globalnymi problemami. Z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej klu-

czowe jest włączanie obywateli, w możliwie jak największym stopniu, w proces two-

rzenia strategii i ich wdrażania. Stowarzyszenia i ruchy mogą w realny sposób wpływać 

na wciąż postępującą ewolucję koncepcji zrównoważonego rozwoju uzupełniając ją 

o kolejne elementy i dostosowywać wdrażane rozwiązania do lokalnych potrzeb. 

Rozwiązanie globalnego problemu, takiego jak zmiany klimatu, wymaga globalnych 

działań. Gospodarki świata są znacznie zróżnicowane stąd ustandaryzowanie działań 

i pominięcie czynników lokalnych uniemożliwiają właściwą realizacje jakiejkolwiek 

polityki. Niezmiernie istotna w tym zakresie jest współpraca i zaangażowanie ruchów 

społecznych zarówno w sferę koncepcyjną i definiowanie celów polityki, jak również 

w jej realizację. Jak wspominają przywołani wcześniej autorzy (…) ważne jest, aby 

łączyć globalne porozumienia ze stymulowaniem lokalnych inicjatyw służących glo-

balnej sprawie. Budowaniu takiego ładu policentrycznego służą m.in. ruchy społeczne, 

które organizują ludzi, by chcieli działać dla wspólnego dobra [26]. 

Partycypacja społeczna w realizacji tych globalnie istotnych zadań nie jest więc 

czynnikiem dopełniającym czy nadprogramowym, ale warunkiem koniecznym. 
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8. Wnioski 

W ostatnich latach Unia Europejska szczególną wagę przykłada do kwestii ochrony 
środowiska naturalnego i problemów społecznych. Sposobem na przeciwdziałanie 
postępującym zmianom klimatu i wzrostowi nierówności społecznych ma być polityka 
zrównoważonego rozwoju. To ambitna, obejmująca wiele aspektów życia społeczno-
gospodarczego koncepcja. Zrównoważony rozwój nie jest kolejnym proekologicznym 
pakietem ustaw, ale innym podejściem do prowadzenia działalności gospodarczej 
i pojmowania rozwoju gospodarczego. Wzrost produkcji i dochodów, czy obniżanie 
poziomu bezrobocia nie są jego najważniejszym założeniem. Choć takie wskaźniki 
wciąż pozostają istotne, na każdym etapie podkreśla się, że rozwój gospodarczy nie 
powinien zagrażać jakości życia przyszłych pokoleń. Wymusza to długookresowe 
spojrzenie na skutki prowadzonej polityki.  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje między innymi transformacje ener-
getyczną, dążenie do eliminacji ubóstwa, poprawę systemu edukacji czy wspieranie 
innowacyjności. Działanie w tak wielu obszarach wymaga efektywnej, pogłębionej 
współpracy i zrozumienia potrzeb lokalnych społeczeństw, których wprowadzone 
zmiany dotkną najbardziej. Istotnym wsparciem tego procesu mogą być ruchy spo-
łeczne – grupy obywateli działających w formie mniej bądź bardziej sformalizowanych 
organizacji, chcących brać udział w zachodzących wokół nich zmianach. Włączanie 
obywateli w realizacje zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna, stanowi 
istotny element unijnej strategii. Rosnąca liczba podmiotów działających w ramach 
ekonomii społecznej, a więc organizacji ukierunkowanych na rozwiązywanie różnych 
społecznych problemów, obrazuje popyt na nowe, bardziej dynamiczniej funkcjo-
nujące organizacje.  

Zrównoważony rozwój oznacza konieczność wprowadzenia wielu daleko idących 
zmian. Zaangażowanie ruchów społecznych w proces określania kierunków tych prze-
kształceń, wdrażania rozwiązań i ich wspierania jest warunkiem koniecznym dla 
sukcesu strategii. Partycypacja społeczna powoduje poczucie, że zmiany są kierowane 
i realizowane przez społeczność a nie odgórnie narzucane. Z racji na różnorodność 
problemów występujących w poszczególnych krajach czy regionach istotne jest dobre 
dostosowanie wdrażanych rozwiązań. Ruchy społeczne, organizacje czy kooperatywy 
stanowią źródło informacji o lokalnych potrzebach i oczekiwanych kierunkach zmian. 
Skuteczna polityka informacyjna prowadzona przy ich współpracy może zaś ograniczyć 
obawy przed zachodzącymi w otoczeniu przekształceniami i zwiększyć poparcie dla 
nich. 

Ich roli nie można jednak sprowadzać jedynie do opiniotwórczej. Na przestrzeni lat 
zrozumiano, że rozwiązywanie globalnych problemów wymaga pogłębionej kooperacji. 
Podmioty niezarobkowe, pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia powinny zostać włą-
czone w kreowanie i realizowanie zadań różnego szczebla. 

Ich działania obejmują wiele sfer i obszarów życia gospodarczego. Na płaszczyźnie 
lokalnej, wspierają tworzenie miejsc pracy, wzrost innowacyjności regionów i ich kon-
kurencyjności, eliminując dysparytety i wspierając wzrost gospodarczy. Podmioty 
funkcjonujące w ramach ekonomii społecznej, stanowiąc w 2019 roku 8% europej-
skiego PKB i zatrudniając 14 milionów ludzi, są w stanie w realny sposób oddziaływać 
na rozwój. Nade wszystko ich działalność wpisuje się we współczesne postrzeganie 
postępu gospodarczo-społecznego, jako angażującego mieszkańców, sprawiedliwego 
i inkluzyjnego. Na płaszczyźnie globalnej umożliwiają pogłębianie współpracy, która 
jest warunkiem koniecznym realizacji międzynarodowych porozumień klimatycznych.  
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Idea zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej po roku 2014 
Streszczenie  
Rosnące nierówności społeczne i postępujące zmiany klimatu to jedne z największych wyzwań przed którymi 
staje obecnie Unia Europejska. Rozwiązaniem tych palących kwestii ma być idea zrównoważonego rozwoju. 
Koncepcja ta stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. To niezwykle złożone 
pojęcie, daleko wykraczające poza ideę stworzenia gospodarki przyjaznej środowisku, stanowi nowe po-
dejście do rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniające interesy przyszłych pokoleń. Skuteczna 
realizacja tak skomplikowanej strategii wymaga wielopłaszczyznowej współpracy. W rozdziale podjęto 
próbę przedstawienia partycypacji społecznej jako istotnego wsparcia wdrażanych rozwiązań. W rozdziale 
przedstawiono ewolucje myślenia o rozwoju gospodarczym w Unii Europejskiej. Porównując priorytety 
Komisji Europejskiej z 2014 i 2019 roku pokazano rosnące znaczenie kwestii środowiskowych i dążenie 
do zwiększenia partycypacji społecznej we wdrażanych rozwiązaniach. Zrównoważony rozwój przedsta-
wiono jako efekt zachodzących zmian w myśleniu o gospodarce i życiu społecznym. Na podstawie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ pokazano jak licznych obszarów dotyczy ta koncepcja, są to między 
innymi – edukacja, innowacje, polityka energetyczna, czy dążenie do eliminacji ubóstwa. Realizacja tak 
złożonej idei wymaga pogłębionej współpracy różnych środowisk i zrozumienia problemów oraz 
oczekiwań społeczeństw, których dotknąć mają planowane zmiany. Partycypacja społeczna jawi się jako 
rozwiązanie tych problemów. Ludzie organizują się grupy reprezentujące ich oczekiwania i potrzeby, 
stanowią źródło istotnej dla ustawodawców wiedzy. Na przykładzie podmiotów działających w ramach 
ekonomii społecznej pokazano, jak tworzone organizacje mogą w istotnym stopniu wspierać realizowane 
w ramach zrównoważonego rozwoju cele i wspierać rozwój lokalny. Zaangażowanie ruchów społecznych 
w proces określania kierunków tych przekształceń, wdrażania rozwiązań i ich wspierania jest warunkiem 
koniecznym dla sukcesu zrównoważonego rozwoju. 
Słowa kluczowe: ruchy społeczne, zrównoważony rozwój, ekonomia społeczna, partycypacja społeczna, 
wymiar społeczny w Unii Europejskiej 

The idea of sustainable development in the European Union after the year 2014 
Abstract  
Growing social inequalities and climate changes are among the greatest challenges facing the European 
Union these days. The solution to these pressing issues seems to be the idea of sustainable development. 
This concept is an area of interest of many scientific disciplines. This extremely complex concept, going 
far beyond the idea of creating an environmentally friendly economy, constitutes a new approach to socio-
economic development, considering the interests of future generations. The effective implementation of 
such a complex strategy requires multidimensional cooperation. The chapter attempts to present social 
participation as a significant support for the implemented solutions. This chapter presents the evolution of 
thinking about economic development in the European Union. Comparing the priorities of the European 
Commission from the year 2014 and 2019 shows the growing importance of environmental issues and 
attempts to increase social participation in the implemented solutions. Sustainable development is 
presented as the effect of the changes taking place in thinking about the economy and social life. On the 
basis of the UN's Sustainable Development Goals, it has been shown how many areas this concept applies 
to, such as education, innovation, energy policy, and poverty eradication. The implementation of such 
a complex idea requires in-depth cooperation of various environments and an understanding of the 
problems and expectations of societies that will be affected by the planned changes. Social participation 
appears to be the solution to these problems. People organize themselves into groups that represent their 
expectations and needs and are a source of essential knowledge for legislators. On the example of entities 
operating within the social economy, it was shown how the created organizations can significantly support 
the goals implemented as part of sustainable development and support local development. The involvement 
of social movements in the process of determining the directions of these transformations, implementing 
solutions, and supporting them is a necessary condition for the success of sustainable development. 
Keywords: social movements, sustainable development, social economy, social participation, social factor 
in the European Union 
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Aktywność internetowa a początki uzależnienia 

w czasie COVID-19 

1. Wstęp 

Sytuacja życiowa w kraju i na świecie wyzwala u każdego z nas różne emocje, 

nastroje, refleksje. Nadzieja przeplata się z lękiem, strachem o przyszłość, tę związaną 

ze zdrowiem swoich i bliskim osób, ale i bytową. Świat się zatrzymał, wymagając od 

każdego z nas analogicznej postawy w duchu odpowiedzialności za zdrowie swoje i in-

nych. To zatrzymanie wyzwala zapytania w każdym z nas, co jest ważne? Czy umiemy 

być razem jako społeczeństwo, wykorzystać ten czas do zgłębienia – zbudowania 

jeszcze bliższej, głębszej więzi rodzinnej, towarzyskiej lub społecznej? 

Jest to czas, który niejednokrotnie weryfikuje ludzkie relacje przyjaźni, miłości, 

pokazuje na kogo możemy liczyć, a być może brutalnie przypomina o głębokiej sa-

motności skrywanej do tej pory pod ilością różnych aktywności. Dynamika obciążenia 

emocjonalnego, sposób przeżywania kryzysu zależy od trzech podstawowych 

elementów:  

1. kontekstu społecznego – zmiana codziennego życia, ograniczenia w poruszania 

się, informacje o sytuacji w kraju i zagranicą, zachowania innych osób;  

2. kontekstu rodzinnego – sytuacja ekonomiczna, sytuacja demograficzna, jakość 

relacji rodzinnych – cechy systemu rodzinnego, wcześniejsze problemy wystę-

pujące w rodzinie; 

3. cech osobowościowych – dojrzałość mechanizmów obronnych, dojrzałość, tem-

perament itp. [1] 

Internet stał się już ugruntowanym środowiskiem funkcjonowania różnych pokoleń 

ludzi. Dla wielu osób na każdym etapie życia jest to miejsce wręcz zupełnie naturalne, 

w którym poruszają się i pogłębiają swoje zainteresowania zupełnie bezpośrednio 

nawiązują relacje. Bardzo często podejmowane są próby stawiania diagnozy wpływu 

i oddziaływania Cyberprzestrzeni na psychikę i zachowania poszczególnych jednostek. 

Wiele analiz wskazuje na niepokojące fakty, związane z częstym i niekontrolowanym 

przebywaniem w wirtualnej rzeczywistości, są to m.in. samotność i depresja, a także 

osłabienie więzi rodzinnych i zaangażowania z życiu społecznym. Osoby te napotykają 

duże trudności w relacjach interpersonalnych nawiązywanych w życiu offline na 

skutek długotrwałego przebywania w świecie online. Pewne mechanizmy psycholo-

giczne w odniesieniu do poszczególnych przestrzeni Internetu stają się tak absorbujące 

i atrakcyjne, że coraz większa część populacji korzysta z nich w sposób nieuporząd-

kowany, niekontrolowany i wręcz zagrażający. Internet stał się jednak najważniejszym 

miejscem spotkań w czasie COVID-19. Zaś kontakt internetowy ze względów zdro-

wotnych stał się najbardziej bezpiecznym i pożądanym łączem komunikacji. Do pozy-

tywnych stron korzystania z tego rodzaju technologii zalicza się m.in. szeroki dostęp 

                                                                   
1 gosiawcislo22@wp.pl, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,Wydział Mediów i Komunikacji 

Społecznej, https://wsiz.edu.pl. 
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do wiedzy, łatwy i bezpieczny kontakt z rodziną, znajomymi, a także pomoc w pozna-

waniu nowych osób, w tym promocja swojej osoby lub firmy, wygodne zakupy online 

czy wolność wypowiedzi. Celem dysertacji jest ukazanie niekontrolowanej aktywności 

w wirtualnej rzeczywistości, która niepostrzeżenie prowadzi ku uzależnieniu od tego 

typu funkcjonowania. 

2. Internet – miejsce spotkań we współczesnym świecie 

Internet jest miejscem, w którym ludzie nawiązują relacje, budują więzi i poszukują 

nowych znajomości. Nawiązywanie oraz utrzymywanie bliskich relacji z drugim czło-

wiekiem poprzez komunikację na odległość stało się bardzo popularne, a nawet oczy-

wiste. Ogólny schemat koncepcji społeczeństwa sieciowego zasadniczo wykreował się 

w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jego propagatorem był Manuel Castells, 

który zawarł swe poglądy w trylogii zatytułowanej „The Information Age: Economy, 

Society and Culture”. Rewolucja informacyjna, z jednej strony decentralizuje społe-

czeństwa oraz instytucje w różnych krajach, z drugiej wytwarza globalne więzi i czyni 

nas coraz bardziej wzajemnie zależnymi. To właśnie poprzez rozwój i nowe innowa-

cyjne metody wymiany informacji świat staje się w pewnym sensie globalną wioską. 

A miejsce kultury narodowej zajmuje kultura globalna. Społeczeństwo Informacyjne – 

to przede wszystkim wizja na wskroś stechnicyzowanego świata – dominacji technologii 

nad kulturą. Sieć, komputer, technologie teleinformatyczne zaczęły zastępować trady-

cyjne źródła dobrobytu i tradycyjnych relacji międzyludzkich. Internet jawi się więc 

jako realizacja globalnej wioski. Współcześnie, za najważniejszy przejaw rewolucji 

informacyjnej uważany jest dynamiczny rozwój komunikacji międzyludzkiej i między-

społecznej poprzez media elektroniczne. Internet może być więc traktowany jako 

interaktywny kombajn medialny, ponieważ dominująca logika sieci poprzez zniwelo-

wanie wielu ograniczeń wynikających z miejsca i czasu, radykalnie odmieniła wszystkie 

znane nam domeny życia społecznego i ekonomicznego [2]. 

Cyberprzestrzeń można zatem rozumieć jako alternatywne, dostępne otoczenie, 

umożliwiające łatwe, tanie i szybkie korzystanie z wielu oferowanych i pożądanych 

opcji. Każdy może tam wymyślić swoją tożsamość, a nowa wirtualna rzeczywistość 

staje się bardziej pociągająca niż dotychczasowe życie. Jako przestrzeń egalitarna 

dostępna jest niemal dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, status społeczny. 

Ograniczeniem może być jedynie poziom kompetencji w zakresie wykorzystywania 

nowych mediów, który według twórców teorii generacji cyfrowej jest zróżnicowany ze 

względu na przynależność do określonego pokolenia.  

3. Czynniki wpływające na aktywność w Sieci 

W Internecie brak jest jednak typowych wskaźników tożsamości. Aby zorientować 

się z kim ma się kontakt wykorzystuje się oficjalnie dostępne informacje. Najczęściej 

ich źródłem jest nick – przyjęte w Internecie imię, jest pierwszym czynnikiem stano-

wiącym o wrażeniu jakie wywiera na innych użytkowników sieci. Drugim czynnikiem 

wyrażającym tożsamość internauty jest adres e-mail – z którego zorientować się można 

czy dana osoba jest osoba prywatną czy zaś należy do jakiejś organizacji czy instytucji. 

Informacja ta również wpływać może na to, jakie wrażenie wywieramy. Znaczenie 

końcówek „org” – organizacje pozarządowe, „edu” – środowiska naukowe, „gov” – 

instytucje rządowe. W przestrzeniach Internetu używanych do nawiązywanie kontaktów 
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towarzyskich kładzie się duży nacisk na poznanie płci i wieku, ponieważ te dwie cechy 

mają znaczenie przy tworzeniu się pierwszego wrażenia. Zjawisko efektu pierwszeństwa 

polega na tym, że wytworzone wrażenie o osobie spotkanej w sieci zależy od tego, jaka 

kategoria społeczna jest w danej chwili dla nas znacząca. Dotyczy to głównie nowi-

cjuszy pojawiających się w sieci. Występuje zupełnie neutralnie w internetowych 

grupach dyskusyjnych, gdyż Internet składa się z niezliczonych podgrup społecznych, 

z których każda rządzi się swoimi normami i ma moc tworzenia kategorii kształto-

wania pierwszego wrażenia. W sieci istnieje niebezpieczeństwo związane z odgrywanie 

ról. W kontekście funkcjonowania osób młodych świat online i offline stanowią dwa 

rozdzielne światy, lecz często łączone w codziennym funkcjonowaniu. Cechami Inter-

netu, a jednocześnie czynnikami oddziałującymi na relacje międzyosobowe w Sieci są 

m.in. anonimowość, która nadaje poczucie bezpieczeństwa. Zachowują anonimowość 

odczuwa się większy komfort psychiczny związany właśnie z poczuciem bezpieczeń-

stwa. Urok cyberprzestrzeni polega na tym, że ludzie czują większą ekscytację związaną 

z niewielką ilością informacji, dotyczącą potencjalnego rozmówcy, a jednocześnie są 

bardziej skłonni do zdradzania intymnych szczegółów ze swojego życia. Towarzyszy 

temu komfort fizyczny, ponieważ można przebywać w dowolnym miejscu i czasie, nie 

martwiąc się swoim wyglądem. 
Świat nowych mediów zrewolucjonizował wszystkie sfery ludzkiego życia, także te 

związane z relacjami społecznymi, gdyż w cyberprzestrzeni znaczącą rolę odgrywa 
rozmowa, stanowi ona najważniejszy środek do nawiązywania intymnych kontaktów. 
Komunikacja jest jednym z podstawowych celów wykorzystywania Internetu. Inter-
nautów łączy szczególny rodzaj więzi, przez co często odczuwają oni poczucie przyna-
leżności do swoistej wspólnoty. Osoby uczestniczące w konwersacji opowiadają 
o swoich przeżyciach i doświadczeniach – uwalniając w ten sposób emocje i doświad-
czając poczucia bliskości z innymi mającymi podobne sytuacje życiowe. Liczba wza-
jemnych rozmów oraz czas trwania znajomości są szczególnie istotne przy budowaniu 
i przechodzeniu z relacji online na offline – poza siecią. Pojawia się zjawisko dewir-
tualizacji rzeczywistości – świadome przeniesienie kontaktu ze świata online do offline. 
W przypadku komunikacji online nie tylko stanowi ona uzupełnienie bezpośrednich 
kontaktów międzyludzkich, ale cyberprzestrzeń umożliwia tworzenie się nowego typu 
związków tzw. cyberzwiązków, jak również poszukiwanie wśród internautów kandy-
datów do stworzenia potencjalnego związku, który mógłby istnieć w świecie realnym. 
Znaczenie mają też podobieństwa poglądów i opinii. W wypadku portali społeczno-
ściowych liczy się przede wszystkim ilość informacji, jaką na swój temat ujawnia 
osoba z sieci, sposób pisania oraz styl, jakim się posługuje, jej zachowanie i postawa 
wobec innych użytkowników. Także zdjęcia zamieszczane na profilu wpływają na 
relacje międzyosobowe w sieci. Elementem mającym znaczenie dla odczuwanych 
przez internautę emocji, a jednocześnie czynnikiem wpływającym na relacje jest grafika 
stron internetowych – głównie blogów i stron poświęconych grom. Źródłem informacji 
o drugim człowieku jest nie tylko rozmowa z nim, ale sposób w jaki formułuje on 
swoje wypowiedzi. Język internetowy charakteryzuje wysoki poziom spontaniczności, 
który ujawnia się w komunikacji internetowej – występują nie tylko typowe dla niej 
cechy językowe (np. zacieranie granic zdania, niepełne konstrukcje składniowe, potoki 
składniowe), ale jest też widoczna w pisowni w postaci braku specyficznych znaków 
polskiego alfabetu, częstych błędach literowych i ortograficznych. Modyfikacje pisowni 
i interpunkcji są najczęściej próbą wyrażenia ekspresji za pomocą pisma.  
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Emocje wyrażane są często za pomocą emotikonów – symboli zbudowanych za 
pomocą znaków interpunkcyjnych, klawiatury, które są powszechnie używane w sieci 
i stanowią cenne źródło informacji o nastroju autora w danym momencie. Naśladując 
wyraz twarzy mają dodawać ciepła sieciowej komunikacji. E-mailowe emotikony 
zwiększają socjoemocjonalną wyrazistość sieciowej tożsamości. Narzędzia te są szcze-
gólnie cenne w sieciowych miejscach spotkań towarzyskich. Bardzo często graficzny 
wizerunek ma duży wpływ na to jak odbierają nas ludzie. Wpływa też na ocieplenie 
wizerunku. Także humor połączony jest z umiejętnościami pisarskimi, ma duży wpływ 
na atrakcyjność interpersonalną w sieci. W Internecie stosowana jest tendencja do 
skrótowości, które język online tworzą bardziej zwięzłym i komunikatywnym. Należy 
pamiętać, że użytkowników Internetu obowiązują niepisane reguły co do tego, w jaki 
sposób zachowywać się w kontakcie z innymi internautami oraz jak umieszczać 
informacje na forach i portalach społecznościowych, a także jak powinna wyglądać 
wiadomość tekstowa skierowana do różnych osób. Ten system norm, dotyczących 
zachowania się w sieci nazywany jest etykietą internetową lub netykietą. 

W podejmowaniu różnych aktywności zawsze pojawiają się pewne motywacje. 
W zależności od sytuacji, w których osoby się znajdują dzielą się one na motywacje 
wewnątrzpochodne i motywacje często uznawane są za bardziej wartościowe, gdyż 
aktywność z nich się wywodzą wynika z osobowych potrzeb i dążeń. Tym samym 
większa jest wytrwałość i determinacja w osiągnięcie zamierzonego celu. Zewnętrzne 
motywacje często wiążą się z aktywnością, która osoba wykonać powinna lub musi, 
w tej sytuacji może pojawić się opór lub bunt towarzyszącej wykonywaniu danej 
aktywności. Motywacje nawiązywania relacji internetowych są bardzo różne, zależnie 
od indywidualnych potrzeb danej jednostki. Mogą być zarówno wewnętrzne takie jak 
emocjonalna potrzeba utrzymywania kontaktu z rodziną przebywającą na emigracji, 
jak i zewnątrz np. Potrzeba utworzenia grupy w celu realizacji zadania w szkole lub 
w pracy. W czasie utrzymującej się pandemii COVID-19 bardzo częstymi motywacjami 
do podejmowania kontaktów wirtualnych są bariera komunikacyjna związana z nie-
możnością spotykania się, ale także poszukiwaniem wsparcia emocjonalnego i pomocy, 
dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, podnoszenie samooceny, poprawa nastroju czy 
nawiązywanie nowych znajomości. Istotną motywacją w wykorzystywaniu narzędzi 
wirtualnych w procesie komunikacji jest dotarcie w krótkim czasie z danym przekazem 
lub prezentacją produktu do jak największej grupy odbiorców. W okresie wstępnej 
i nasilającej się epidemii COVID-19 podjęto wiele starań, które doprowadziły do zmniej-
szenia grupy osób wykluczonych cyfrowo. Rozbudowano infrastrukturę techniczną, 
podjęto starania związane z wyposażeniem uczniów w urządzenia mobilne, doposażenia 
sprzętu nauczycieli czy też edukację osób starszych w umiejętności związane z obsługą 
komputera i Internetu np. internetowe konto pacjenta czy możliwość kontaktu z bliskimi 
za pośrednictwem technologii informacyjnej.  

4. Psychologiczne aspekty używania gier komputerowych 

Komputer, Internet może pełnić pozytywną rolę w samokształceniu, samowycho-
waniu, doskonaleniu umiejętności i wiedzy. Zdaniem Gajdy komputerowe programy 
dydaktyczne mogą pełnić następujące funkcje: przekazywanie nowych treści programu 
nauczania, aktualizowania posiadanych wiadomości, kontrolowania stopnia opanowania 
wiadomości i umiejętności, stymulowania zainteresowania określoną dziedziną wiedzy, 
indywidualizacji nauczania, komunikowania się ucznia z komputerem. Bardzo istotna 
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jest interakcja internauty z komputerem. Pomaga w nauce, pomaga w odrabianiu pracy 
domowej, rozszerza dotychczasową wiedzę i umiejętności. Udziela odpowiedzi na 
stawiane pytania, podpowiada w przypadku trudności, podsumowuje wyniki uzyskane 
z testu. Jeśli uczący się nie odpowiada prawidłowo na polecenie, zostaje mu ono po-
wtórzone, zadane już w innej formie. Dzięki temu przyswajanie nowych wiadomości 
staje się bardziej zindywidualizowane, dostosowane do możliwości percepcyjnych 
ucznia [3]. 

Podejmując temat związany z wykorzystywaniem technologii informatycznej na 

różnych urządzeniach mobilnych należy podkreślić, że często ludzie korzystają na nich 

z różnego rodzaju gier. 

Gry komputerowe, odpowiednio skonstruowane mogą rozwijać dziecko, zwłaszcza 

od strony intelektualnej, ułatwiają koncentrację uwagi, kształtują zdolności poznawcze, 

rozwijają wyobraźnię, procesy myślowe i decyzyjne, pomagają przede wszystkim 

w nauce języków obcych i praktycznie wszystkich przedmiotów. Ponadto rozwijają 

koncentrację wzrokowo – ruchową i refleks [4]. 

Są rzeczywistością bardzo atrakcyjną, doskonale skonstruowane od strony formalnej 

odznaczają się pięknym obrazem, ciekawym dźwiękiem i dynamiczną akcją. W „cyber-

przestrzeni” internauta może spotkać wykreowane przez komputer postaci, przebywać 

w wirtualnie wytworzonych krajobrazach, uczestniczyć w fantastycznych wydarze-

niach, przybierać dowolną postać. Nic więc dziwnego, że dziecko każdą wolną chwilę 

spędza przed komputerem i jest bardzo trudno odciągnąć go od niego. Zdarza się, że 

zaniedbuje naukę i nie odrabia prac domowych. Badacze treści gier komputerowych 

wykazują, że ok. 80% z nich to gry agresywne, które wciągają użytkownika – w tym 

przypadku dziecko – w działania o charakterze agresywnym [5]. 

Gry agresywne polegają na walce osoby grającej z różnymi istotami (ludzie, zwie-

rzęta, stworzenia fantastyczne). Do walki używane jest rozmaitego typu uzbrojenie 

(dzidy, rewolwery, piły tarczowe, maczugi, broń laserowa i inne). Gry są tak skonstru-

owane, że w polu widzenia gracza znajdują się przeciwnicy. W zależności od możli-

wości technicznych sprzętu animacja jest różnorodna, od prostej (jak w filmach 

rysunkowych) do realistycznej gry aktorów [6]. 

Przemoc, występująca w grach komputerowych jest jeszcze bardziej niebezpieczna, 

niż przemoc, oglądana w telewizji. Dzieci i dorośli ludzie nie tylko się jej przyglądają, 

ale i czynnie uczestniczą w wirtualnym zadawaniu ciosów i mordowaniu. Są nie tylko 

obserwatorami, ale i egzekutorami. Wchodzą w bezpośrednie interakcje z postaciami 

gry, kierują sytuacją i rywalizują. Osoby te, stając się jednymi z bohaterów gry, silnie 

się z nimi utożsamiają i identyfikują, a także angażują emocjonalnie, podążać za swoją 

postacią, kierując jej ruchami i działaniami. Aby wygrać często musi stawać się 

agresorem. Przemoc w grach jest często nagradzana określoną liczbą punktów, co daje 

poczucie sukcesu, a fabuła zwykle dostarcza usprawiedliwienia, że walka na ekranie 

toczy się „w słusznej sprawie”. Zatem agresja jest niezbędna, ale i moralnie uzasad-

niana. Wielokrotne wykonywanie czynności powodują, że zanikają normalne reakcje 

psychologiczne, takie jak współczucie i strach. Następuje zobojętnienie na agresję, 

sceny, oglądane na ekranie muszą być coraz bardziej wstrząsające, aby mogły ekscyto-

wać widza. Z drugiej strony pojawia się tendencja do naśladowania i posługiwania się 

widzianymi na ekranie zachowaniami agresywnymi. Pomimo, że agresja jest w więk-

szości sytuacji nienaturalna, gracz się z nią nie tylko oswaja, ale i nabiera w niej wprawy. 
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Z badań Braun–Gałkowskiej wynika, że dzieci poświęcające dużo czasu na agre-

sywne gry komputerowe cechują się wyższą agresywnością, natomiast ich wrażliwość 

moralna jest niższa. Agresja jest to zachowanie zmierzające do uczynienia komuś 

krzywdy. Zaś agresywność jest względnie stałą tendencją do takich zachowań. 

Uwarunkowana jest ona przez wiele czynników, a jednym z nich jest tzw. uczenie się 

społeczne, czyli naśladowanie zachowań agresywnych, obserwowanych na ekranie 

komputera. 

Przez wrażliwość moralną rozumie się zdolność do reagowania na przejawy dobra 

i zła w konkretnych sytuacjach, dostrzeganie ich i umiejętność oceniania zachowań 

z punktu widzenia moralnego. Wielokrotne wykonywanie czynów agresywnych bez 

poczucia winy za nie (gdyż wykonywane są „na niby”) powoduje zatarcie granic 

między dobrem a złem i przez to zmniejsza wrażliwość moralną. Zaś niewrażliwość 

moralną w połączeniu z podwyższoną agresywnością można określić jako tendencję do 

psychopatii, a osobowość o takich cechach jako osobowość aspołeczną. Korzystanie 

z gier o treściach agresywnych może kształtować w dzieciach i osobach młodych 

tendencje aspołeczne, które mogą prowadzić do przestępczości [5]. 

5. Rodzaje elektronicznych uzależnień i zagrożeń 

Gry komputerowe mogą wywoływać również „uzależnienie elektroniczne”, które 

jest podobne do patologicznego hazardu. Osoba uczestnicząca zmuszona jest nieustannie 

do gry (powtarza daną czynność – grę) z równoczesnym zaniedbywaniem zobowiązań 

[7, s. 109-110]. 

Obok uzależnienia od gier komputerowych istnieje też uzależnienie od Internetu. 

Osoby uzależnione preferują te usługi sieciowe, w których wymiana informacji między 

użytkownikami dokonuje się „na żywo” (grupy dyskusyjne, IRC, Chat, MUD-y, gry 

on – line). 

Zdaniem Mandal uzależnienie od Internetu obejmuje kilka rodzajów: uzależnienie 

od sieciowych przyjaźni, uzależnienie od cyberseksu, przymus sieciowy, przełado-

wanie informacyjne. Uzależnienie od sieciowych przyjaźni oznacza stan, gdy nawią-

zane i utrzymywane za pomocą sieci znajomości zastępują te, które istnieją w świecie 

rzeczywistym. Niekiedy stanowić one mogą podstawową formę komunikacji społecznej 

[7, .s 111]. Istnieje ryzyko pojawienia się syndromu ,,Fomo”, który w dobie Internetu 

i różnego rodzaju mediów społecznościowych stanowi pewnego rodzaju chorobę cywi-

lizacyjną. Osoba odczuwa niepokój a nawet strach przed tym, że może ominąć ją jakaś 

ważna informacja, a tego powodu nieustannie sprawdza, monitoruje portale i serwisy 

społecznościowe w celu aktualizowania swojej wiedzy. 

Użytkownicy korzystający z Internetu narażeni są na niebezpieczeństwo nawiązania 

znajomości z psychopatą, pedofilem, mordercą, a także na zetknięcie się z demoralizu-

jącymi treściami pornograficznymi. Zatem Internet stanowić może poważne zagrożenie 

dla rozwoju poszczególnych osób, w szczególności dzieci i młodzieży. Dziecko osa-

motnione, zaniedbywane przez rodziców, lekceważone, pouczane, krytykowane, pozo-

stające bez opieki w czasie wolnym jest bardziej podatne na nawiązanie tego typu 

znajomości, bowiem przez tzw. „sieciową przyjaźń” dąży do zaspokojenia potrzeb 

takich, jak: akceptacji, przynależności, życzliwego zainteresowania jego sprawami, 

wzajemnego współdziałania i potrzebę rozmowy. Obecnie obserwuje się, że bardzo 

wielu młodych ludzi spędza czas wolny na pogawędkach internetowych, gdzie do 
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kontaktu twarzą w twarz wykorzystuje się kamerki internetowe, aby jak najbardziej 

urealnić relacje. Internet pozwala jednak na zmianę tożsamości, użytkownik może 

zaprezentować się w sposób idealny, ukryć wiele wad i kompleksów, zmienić płeć, 

wiek, wybrać rolę kobiecą lub męską. Dzięki temu przestępca może łatwo nawiązać 

serdeczny, bliski kontakt z dzieckiem, przedstawić się jako rówieśnik. Zwykle bardzo 

szybko orientuje się, że dziecko czuje się osamotnione i pozostaje bez opieki rodziców. 

Zaczyna interesować się jego sprawami, daje mu oparcie, a zatem daje mu to, czego 

dziecko nie otrzymuje w „pustym” domu rodzinnym. Wzbudza w nim bezgraniczne 

zaufanie, co naraża dziecko na demoralizację, utratę zdrowia a nawet życia. Aktywność 

podejmowana w wirtualnej rzeczywistości może również negatywnie wpływać na 

rozwój intelektualny dziecka. Duża ilość czasu, poświęcona na gry komputerowe 

i Internet przyczynia się nie tylko do zmniejszenia wysiłku, poświęconego na naukę, 

braku czasu, nieumiejętności koncentracji na nauce, ale także braku zainteresowania 

podręcznikami, prezentującymi mniej atrakcyjną wizualnie rzeczywistość. Utrudnia 

także rozwój myślenia słowno – pojęciowego i abstrakcyjnego. Prowadzi również do 

zmian w systemie wartości, dziecko podziwia jedynie techniczne możliwości, potęgę 

umysłu i praw matematycznej logiki. Młody człowiek rozwija mechaniczny i konser-

watywny sposób myślenia, natomiast lekceważy sferę emocji i uczuć, co może prowa-

dzić do stępienia uczuciowego [6, s. 108]. 

6. W czasie COVID-19 

W obecnym czasie zauważalny jest ogromny postęp technologiczny, związany 

z czasem trwania pandemii COVID-19. Mobilność bardzo wzrosła, zmalał natomiast 

czynnik wykluczenia społecznego. Jak szacują naukowcy związani z branżą IT postęp 

cyfryzacji w Polsce wzrósł o co najmniej kilka lat. Niemalże w każdym polskim domu 

jednocześnie używa się kilku komputerów lub laptopów połączonych do sieci WiFi. 

Wykonując w ten sposób zdalnie pracę zawodową czy realizując zdalną naukę. W ten 

sposób potencjał technologii cyfrowych jest bardzo dobrze zagospodarowany. Rozwój 

technologiczny może na przykład służyć realizacji określonych celów dydaktycznych. 

Zwiększając efektywność procesów edukacyjnych sprzyja rozwojowi kompetencji 

przyszłości. Zapewnia wszechstronny rozwój, wyrównuje edukacyjne dysproporcje 

społeczne, niezależnie od miejsca zamieszkania, dlatego jest szansą rozwojowa dla 

osób z ubogich rodzin. Zapewnia możliwość edukacji globalnej, uniezależniając proces 

edukacyjny od czasu, miejsca i przestrzeni. Wyrównuje szanse edukacyjne osób 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bowiem dzięki wykorzystaniu odpowiednich 

standardów technologicznych, jak choćby WCAG 2.0 lub 2.1 pozwalających na 

alternatywny przekaz treści multimedialnych oraz interaktywnych na przykład poprzez 

tworzenie alternatywnych opisów zdjęć, filmów czy animacji uczniowie z dysfunk-

cjami mogą korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych, z których korzystają 

osoby zdrowe [8]. W czasie wolnym równolegle korzysta się z różnego rodzaju sprzętów 

mobilnych i oprogramowania służącego do nawiązywania kontaktu. Wykorzystując je 

najczęściej do przeglądania mediów społecznościowych znajomych lub znanych osób 

lub wyszukiwania informacji. Stało się to naturalnym trendem współczesnych czasów, 

kiedy to poruszając się po świecie realnym nasze myśli aprobuje rzeczywistość wirtu-

alna. Dobrze funkcjonujące relacje rówieśnicze są kluczowe dla prawidłowego rozwoju 

bez względu na wiek młodego człowieka. Oczywiście na różnych etapach rozwojowych 
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zmienia się charakter i przejawy, w szczególności w okresie późnego dzieciństwa i do-

rastania, kiedy to grupa rówieśnicza staje się centralnym punktem odniesienia i podsta-

wowym elementem budowania indywidualnej rzeczywistości [9]. Czas przeznaczany 

na nadaktywność online może utrudniać rozwój społeczny osób, które ją podejmują. 

Badania potwierdzają, że liczba godzin, spędzona przed komputerem koreluje z małą 

popularnością wśród rówieśników, z niskimi umiejętnościami interpersonalnymi i bra-

kiem empatii [6]. Nie ma możliwości przyswojenia norm i wzorów zachowań, współ-

życia w grupie rówieśników, co prowadzi do braku umiejętności nawiązywania kontak-

tów społecznych, do izolacji społecznej, samotności, poczucia wyobcowania, niezrozu-

mienia, znudzenia, a w konsekwencji do postaw autystycznych czy nawet schizofrenii. 

Dziecko stale przesiadujące przed komputerem prowadzi również na ogół niehi-

gieniczny i niezdrowy tryb życia. Brak ruchu, snu, wypoczynku, słońca, świeżego 

powietrza prowadzi do wielu wad postawy, otyłości, chorób układu krążenia, schorzeń 

stawów i mięśni. Promieniowanie monitora szkodzi na wzrok. Nieustanne przeby-

wanie w nierealnym świecie, oderwanie od rzeczywistości wpływa negatywnie na 

samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne, co z kolei staje się przyczyną sięgania 

po środki pobudzające, przeciwbólowe i popadanie w kolejne uzależnienia.  

7. Współczesne zagrożenia 

W Internecie istnieje ogromne niebezpieczeństwo kontaktu z treściami demorali-

zującymi, burzącymi wszelkie zasady i normy, wręcz promującymi zachowania aspo-

łeczne. Mogą one więc wpływać negatywnie na rozwój młodego człowieka pod każdym 

względem: fizycznym, psychicznym, intelektualnym, moralnym czy społecznym. 

Obecnie coraz więcej negatywnych skutków ponoszą osoby, które miały kontakt lub 

stały się ofiarami internetowych patostreamerów. Patostream to transmisja internetowa 

na żywo, prowadzona w serwisach Transmisja internetowa na żywo, prowadzona 

w serwisach internetowych udostępniających wideo strumieniowe (np. w serwisie 

Youtube), w trakcie której prezentowane są zachowania powszechnie uznawane za 

będące dewiacjami społecznymi, w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, 

przemoc domowa lub liczne wulgaryzmy. Kolejne czynności bywają wykonywane 

w zamian za wpłaty pieniężne dokonywane przez widzów. Skutki patostreamu u osób 

obserwujących mogą w dłuższej perspektywie polegać na przyswojeniu sobie przez 

obserwatora nieznanych dotąd zachowań, osłabieniu hamulców powstrzymujących 

przed agresją, przejęciu emocji i motywacji obserwowanego patostreamera.  

Należy wspomnieć o bardzo popularnym negatywnym zjawisku związanym 

z wykorzystywaniem Internetu lub innych mediów elektronicznych do nękania defi-

niowanym jako cyberprzemoc popełniana przez stalkera. Sprawca jako narzędzia 

przestępstwa używa technologii informacyjnej, a w szczególności podejmuje działania 

wirtualne, by dręczyć pojedynczą osobę, grupę osób lub całą instytucję. Taka forma 

znęcania się nad swoimi ofiarami, wynika z trzech powodów:  

 łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za 

internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą twarzą w twarz; 

 sprawca może spreparować poniżającą treść bez potrzeby reagowania na bieżąco, jak 

jest np. w przypadku rozmowy osobistej czy wideo; 

 sprawca może działać w dowolnym czasie, a ofiara nie ma możliwości ucieczki, jak 

w przypadku osobistych kontaktów – jej profil cały czas jest dostępny w Sieci.  
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Kolejnym uznawanym za jedno z najważniejszych zagrożeń społeczno-wychowaw-

czych stojących przed młodymi ludźmi korzystającymi z Internetu, obok pornografii, 

pedofilii w Sieci, stalkingu i innych form cyberprzemocy, a współcześnie bardzo 

popularnym zagrożeniem jest Sexting. Jest to forma komunikacji elektronicznej, w której 

przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść. Uprawiający sexting korzystają 

głównie z aplikacji mobilnych. Prócz najpopularniejszych z nich, takich jak Facebook 

Messenger czy Snapchat, wykorzystywane są takie programy jak AntiChat czy KiK 

Messenger. Część z nich docelowo przeznaczona jest do poznawania kobiet i mężczyzn 

zainteresowanych wymianą prywatnych materiałów erotycznych. Przejawy sextingu 

można spotkać także w wybranych do tego celu emotikonach lub obrazkach, kojarzo-

nych z poszczególnymi kształtami fallicznymi, mającymi oddziaływać na podświado-

mość np. kaczan kukurydzy czy wiśnie. 

Powyższe czyny to przestępstwa ścigane przez polskie prawo karne, a dotykające 

w Internecie wszystkich grup wiekowych.  

8. Kontrola rodzicielska 

W przypadku niepełnoletnich uczniów znaczenie oraz działanie chroniące ma 

kontrola rodzicielska. Zjawisko kontroli rodzicielskiej i jej oddziaływanie na wycho-

wanie dzieci i młodzieży znajduje się w kręgu zainteresowań zarówno pedagogów, jak 

i psychologów. Zauważyć można wielość, różnorodność, a zarazem niejednorodność 

rozumienia tego pojęcia. Mnogość występuje także w zakresie jej typów. Istnieją różne 

formy zabezpieczeń dotyczących kontroli rodzicielskiej od strony technologicznej 

polegające na: 

 kontroli komputerów; 

 kontroli urządzeń mobilnych; 

 lokalizacji dziecka; 

 kontroli aplikacji w telefonie; 

 ograniczeniu czasu korzystania z Internetu; 

 wyborze gier, z których dziecko może korzystać; 

 kontroli dostępu do filmów. 

Najlepszą formą kontroli jest pozostawanie w dobrych relacjach oraz dobrym 

kontakcie ze swoim dzieckiem. Rozmowy z nim, które przekładają się na znajomość 

problemów i trudności jakich doświadcza, i z którymi się boryka. Dziecko dażące 

zaufaniem swoich rodziców w pierwszej kolejności z problemem przychodzi właśnie 

prosić o pomoc i wsparcie swoich zaufanych opiekunów. 

Zatem aby możliwości, jakie stwarza komputer wpływały pozytywnie na rozwój 

intelektualny dziecka, opiekunowie powinni stosować metodę profilaktyczną (zapobie-

gawczą) to znaczy być obecni w życiu dziecka, opiekować się nim w czasie wolnym. 

Czuwanie pedagogiczne umożliwia dostrzeżenie momentu, w którym dziecko prze-

kracza granicę, czyli ogląda zbyt agresywne gry, treści pornograficzne, zaniedbuje 

obowiązki szkolne, nawiązuje niebezpieczne kontakty z nieznajomymi poprzez Internet. 

Druga metoda, jaką winni stosować, to angażowanie dziecka do postawionego celu. 

Oznacza to, że dbając o wszechstronny rozwój dziecka rozumieją i doceniają jego 

zainteresowanie Internetem i komputerem, ale jednocześnie nie rezygnują z organizo-

wania różnych zajęć sportowych, kulturalnych i społecznych. Kolejną metodą jest 
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tłumaczenie i wyjaśnianie – rodzice i opiekunowie w sposób szczery rozmawiają 

o zagrożeniach, na jakie narażone jest dziecko, korzystające z Internetu i gier kompu-

terowych. Równie ważna jest metoda przykładu ze strony dorosłych w tym zakresie. 

9. Pozytywne aspekty wirtualnej rzeczywistości w czasie pandemii COVID-19 

 W czasie pandemii coraz więcej głosów donosi o negatywnych skutkach wielogo-

dzinnego przebywania przed ekranem, zdalnego nauczania, czy zdalnej pracy. Społe-

czeństwo obawia się mnogości uzależnień od tego rodzaju podejmowanych aktywności. 

Niezwykle ważne jest zatem edukowania i uświadamianie społeczeństwa na temat 

higieny korzystania z tych urządzeń. Warto spojrzeć na tę kwestię także z drugiej 

strony i rozważyć pozytywy wynikające z bieżącej sytuacji. Chociażby pomimo zamk-

niętych szkół uczniowie nie stracili możliwości korzystania z nauki, zamknięte muzea, 

galerie sztuki, czy teatry nie utraciły zainteresowania poprzez podejmowane w Sieci 

inicjatywy społeczne czy rozwijające się w czasie trwania pandemii wirtualne spacery. 

Akcje charytatywne, imprezy kulturalne (koncerty, festiwale), wirtualny dostęp do 

zasobów muzeów czy galerii sztuki cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem, także 

osób z tych grup społecznych, które w naturalnych warunkach nie miałyby możliwości 

wybrać się na realne ich zwiedzanie czy podziwianie. E-rozrywka cieszy się w Sieci 

ogromnym zainteresowaniem, w pewnym sensie każdy teraz może mieć w niej swój 

udział, poprzez aktywny udział na kanale You-tube (czytanie książek, wirtualne 

treningi sportowe, indywidualnie nagrywane koncerty). Użytkownicy Internetu lubią 

flashmoby. To wspólne działania, wcześniej ustalane online, a wykonywane przez 

uczestników tam, gdzie się akurat znajdują w godzinie rozpoczęcia akcji. Najgłośniej-

szym w czasie COVID-19 był „Flashmob Sonoro”, gdy Włosi wyszli na balkony, by 

„przerwać ciszę” kwarantanny, wspólnie grając i śpiewając. Polska dzień później miała 

swój flashmob, klaszcząc na balkonach, by podziękować służbie zdrowia za poświęcenie. 

Uwagę przykuwają także hasztagi ,,zostańwdomu”, ,,szczepimysię”, mające swoim 

krótki wydźwiękiem promować wśród mieszkańców pożądane społecznie zachowania.  

10. Podsumowanie 

Dostrzec można duży związek pomiędzy trwającą pandemią COVID-19 a począt-

kiem niekontrolowanej aktywności w wirtualnej rzeczywistości. Pandemia znacznie 

spotęgowała postęp technologiczny. Widoczne stały się jednak uzależnienia behawio-

ralne związane z nadmiernym używaniem urządzeń mobilnych. Coraz łatwiej dostrzec 

takie osoby na ulicy czy w pociągu. Wnikliwe obserwacje i badania pozwalają na 

identyfikację nowych cyberuzależnień, które pojawiły się i nasilają z czasem trwania 

światowej epidemii. Uzależnienia te stały się jej konsekwencją, a ich zasięg można 

uznać za globalny. Będą mieć one swoje dalsze skutki związane z rozwojem nerwic, 

poczuciem wyalienowania i izolacji czy depresjami. Analizując trendy, przemiany 

społeczne, czy zachowania wynikające z wielogodzinnego przebywania w wirtualnej 

rzeczywistości można zgodnie zauważyć, iż życie po koronawirusie nigdy już nie 

będzie takie samo. Zmieniają się relacje międzyludzkie, zmienia się sposób życia 

i pracy, rozwijają się technologie. Ważna jest otwartość na nowe, jednak istotne jest 

pozostanie człowiekiem w otaczającej go rzeczywistości i świadome dokonywanie 

wyborów, które pozwolą zachować satysfakcję z życia, utrzymać dobre relacje spo-

łeczne oraz chronić swoje zdrowie i innych.  
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Aktywność internetowa a początki uzależnienia w czasie COVID-19 

Streszczenie 

Sytuacja związana z przebiegiem pandemii COVID-19 wyzwala u każdego różne emocje, nastroje, refleksje. 
Świat się zatrzymał, wymagając od każdego człowieka analogicznej postawy w duchu odpowiedzialności 

za zdrowie swoje i innych. To czas, który weryfikuje ludzkie relacje przyjaźni, miłości, pokazuje na kogo 

możemy liczyć, a być może brutalnie przypomina o głębokiej samotności skrywanej do tej pory pod ilością 

różnych aktywności.  
Internet jako względnie nowy wytwór stał się już ugruntowanym środowiskiem funkcjonowania ludzi. To 

miejsce zupełnie naturalne, w którym poruszają się i pogłębiają swoje zainteresowania zupełnie bezpośrednio 

nawiązują relacje. Bardzo często podejmowane są próby stawiania diagnozy wpływu i oddziaływania 

Cyberprzestrzeni na psychikę i zachowania poszczególnych jednostek. Wiele analiz wskazuje na niepo-
kojące fakty, związane z częstym i niekontrolowanym przebywaniem w wirtualnej rzeczywistości, są to 

m.in. samotność i depresja, a także osłabienie więzi rodzinnych i zaangażowania z życiu społecznym. Osoby 

te napotykają duże trudności w relacjach interpersonalnych nawiązywanych w życiu offline na skutek 

długotrwałego przebywania w świecie online. Niektóre mechanizmy psychologiczne stają się tak absor-
bujące i atrakcyjne, że coraz większa część populacji korzysta z nich w sposób nieuporządkowany, niekon-

trolowany i wręcz zagrażający. Internet stał się jednak najważniejszym miejscem spotkań w dobie COVID-

19. W pracy zaakcentowane zostały emocjonalne aspekty poszukiwania i budowania więzi wirtualnych. 

Dysertacja uwzględnia emocjonalne warunki komunikacji internetowej, mocne i słabe strony, czynniki 
oddziałujące na relacje międzyosobowe w Sieci oraz motywacje utrzymywania relacji wirtualnych, w tym 

zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto wskazane zostały niektóre współczesne zagrożenia m.in. 

potostream, sexting. Omówiona została rola kontroli rodzicielskiej. Zaprezentowane są inicjatywy społeczne 

zapoczątkowane w wirtualnym świeci, a przeniesione do realnej rzeczywistości. Omówione zostały czynniki 
ryzyka w uzależnieniach behawioralnych związanych z internetem jak gry internetowe, uzależnienia od 

wpływu i sieciowych przyjaźni, przymus sieciowy, przeładowanie informacyjne, pornografia sieci. Celem 

dysertacji jest ukazanie niekontrolowanej aktywności w wirtualnej rzeczywistości, która niepostrzeżenie 

prowadzi ku uzależnieniu od tego typu funkcjonowania. Sytuacja związana z koronawirusem z jednej 
strony zmusiła wiele rodzin do przebywania ze sobą dłużej niż dotychczas. Z drugiej zaś wiele bliskich 

sobie osób zostało rozdzielonych. Im to właśnie pozostał kontakt głównie internetowy. Aktualnie, w związku 

z zaistniałą sytuacją, nasza przestrzeń i nasza wolność zostały nam odebrane, a bliskie relacje rozgrywają 

się na ograniczonej przestrzeni w szerszym niż dotychczas wymiarze czasu. Niezwykle istotne jest rozwa-
żanie tego tematu oraz rozpatrzenie go w wielu aspektach. 

Słowa kluczowe: Internet, Sieć, wirtualna rzeczywistość, uzależnienia behawioralne, przymus sieciowy 
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Internet activity and the onset of addiction during COVID-19 

Abstract 

The situation associated with the course of the COVID-19 pandemic triggers in everyone different 
emotions, moods, reflections. The world has stopped, requiring from each person an analogous attitude in 

the spirit of responsibility for their own health and that of others. This is the time that verifies human 

relationships of friendship, love and it shows who we can relay on, and perhaps brutally reminds us of the 

deep loneliness hitherto hidden under the amount of various activities.  
As a relatively new product, the Internet has already become a well-established environment in which 

people function. It is a completely natural place where they move and deepen their interests and directly 

establish relationships. Many attempts are made to diagnose the influence and impact of cyberspace on the 

psyche and behavior of individuals. Many analyses indicate disturbing facts connected with frequent and 
uncontrolled staying in virtual reality, these are, among others, loneliness and depression, as well as 

weakening of family bonds and involvement in social life. These individuals face great difficulties in 

interpersonal relationships established in offline life as a result of prolonged stay in the online world. Some 

psychological mechanisms become so absorbing and attractive that an increasing proportion of the 
population uses them in a disorderly, uncontrolled and even threatening way. However, the Internet has 

become the most important meeting place in the era of COVID-19. The dissertation emphasizes the 

emotional aspects of seeking and building virtual ties. The dissertation considers the emotional conditions 

of Internet communication, strengths and weaknesses, factors affecting interpersonal relationships on the 
Web, and motivations for maintaining virtual relationships, including prevention of digital exclusion. 

Moreover, some contemporary threats are pointed out, e.g. potostream, sexting. The role of parental control 

is discussed. Social initiatives initiated in the virtual world and transferred to the real world are presented. 

Risk factors of behavioral addictions related to the Internet such as Internet games, addictions to influence 
and network friendships, Internet compulsion, information overload, and Internet pornography are discussed. 

The aim of the dissertation is to show the uncontrollable activity in virtual reality, which imperceptibly 

leads to addiction to this type of functioning. The coronavirus situation, on the one hand, has forced many 

families to stay together longer than before. On the other hand, many people close to each other have been 
separated. They are the ones who have remained in contact mainly through the Internet. Currently, due to 

the situation, our space and our freedom have been taken away from us,  

and close relationships take place in a limited space in a longer time frame than before. It is extremely 

important to consider this topic and consider it in many aspects. 
Keywords: Internet, Web, virtual reality, behavioral addictions, network compulsion 
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Zmiany stylu życia w dobie pandemii –  

aktualna sytuacja 

1. Wstęp 

W grudniu 2019 roku z Chin zaczęły do mediów napływać doniesienia o masowych 
zakażeniach wirusem SARS-CoV-2, wywołującym ostrą chorobę zakaźną układu 
oddechowego, zwaną COVID-19. Jako podstawowe objawy zakażenia wskazywano 
długo utrzymującą się gorączkę, kaszel, duszności oraz podkreślano, że zarówno 
przebieg choroby, jak i późniejsze powikłania są na tyle ciężkie, że mogą prowadzić do 
śmierci. W kolejnych miesiącach wirus rozprzestrzenił się do innych krajów, gdzie ilość 
przypadków podwoiła się w przeciągu kilku dni i stale rosła. W UE epidemia COVID-19 
rozpoczęła się na przełomie lutego i marca 2020 roku. Pierwszym szczególnie 
dotkniętym regionem była północna część Włoch, zwłaszcza Lombardia. Wkrótce 
liczne zachorowania zaczęły być odnotowywane w Hiszpanii, Francji, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. Wprowadzono poważne ograniczenia określane mianem „lock-
down” polegające na izolacji mieszkańców w domach z wyjątkiem wyjścia tylko 
w ważnych sprawach życiowych, zakaz spotkań i imprez masowych, ograniczenie 
podróży, zamknięcie szkół i wprowadzenie nauki oraz pracy zdalnej czy częściowe 
zamknięcie granic z wprowadzeniem obowiązku odbycia kwarantanny dla przyjeżdża-
jących z zagranicy. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, także poczy-
niono przygotowania w zakresie zakupu sprzętu medycznego, środków ochrony oso-
bistej oraz leków. W międzyczasie na dalszy plan zeszły wszystkie pozostałe aspekty 
codzienności, wymuszając zmianę stylu życia, czyli odejście od znanych, dotychcza-
sowych zachowań, nawyków i czynności dotyczących m.in. charakteru pracy i nauki, 
odżywiania, profilaktyki prozdrowotnej związanej z utrzymywaniem dobrego zdrowia, 
stosunków towarzyskich. Określono to mianem tzw. „nowej normalności”, do której 
należało się jak najszybciej przystosować. Zarówno aspekty dotyczące leczenia, jak 
i polityka krajowa i światowa, były nastawione na walkę z COVID-19, jednocześnie 
ignorując dotychczasowe zagrożenia – globalne ocieplenie, poprawę jakości leczenia 
chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych czy zaburzeń psychicznych. Standar-
dowe leczenie zastąpiono w wielu przypadkach teleporadami. Wobec nowego porządku, 
jaki został utworzony, powstały pytania dotyczące pozostałych aspektów życia oraz 
skutków nagłych zmian i nakierowania uwagi wyłącznie na walkę z zagrożeniem 
związanym z groźną, szybko rozprzestrzeniającą się epidemią. Pada też pytanie, jak 
będzie wyglądać rzeczywistość po rozwiązaniu obecnego problemu i z jakimi konse-
kwencjami poprzednich decyzji będzie trzeba się mierzyć. 
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2. Metoda badania 

Na potrzeby powyższej pracy dokonano przeglądu literatury branżowej, publikacji, 

które przedstawiały zmiany stylu życia, które zaszły w czasie pandemii, między innymi 

w Polsce, Włoszech i Indiach oraz statystyk dotyczących zmian, które dokonały się 

w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Na ich podstawie przeanalizowano aspekty 

dotyczące negatywnego wpływu obecnej sytuacji pod kątem stopnia zmian oraz 

wpływu ich na inne aspekty życia społeczeństw wybranych krajów, m.in. w Polsce 

i we Włoszech. 

3. Wyniki  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii nowego typu koro-

nawirusa dnia 11 marca 2020 roku [1, 2]. Dyrektor Generalny WHO wezwał rządy 

poszczególnych krajów do podjęcia zdecydowanych działań i wprowadzenia obostrzeń, 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W celu 

ograniczenia liczby zakażeń w poszczególnych krajach, w zależności od polityki 

rządów oraz ryzyka szacowanego na podstawie ilości zakażeń, wprowadzono różnego 

typu restrykcje. Decyzje musiały być relatywnie szybko podejmowane w obliczu dyna-

micznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na całym świecie, gdzie jeszcze na 

samym początku pandemii nie było dowodów naukowych na temat poziomu skutecz-

ności każdego z wprowadzanych środków zapobiegawczych na ten konkretny typ 

zakażenia. W Polsce stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 roku, w związku 

z czym rząd zdecydował o wprowadzeniu narodowej kwarantanny oraz restrykcji, 

obejmujących m.in. zakaz zgromadzeń i obowiązek noszenia maseczki w miejscach 

publicznych. Zdecydowano się także m.in. na przywrócenie kontroli na granicach, 

ograniczeniu możliwości wyjazdów zagranicznych, wprowadzenie kwarantanny dla 

wjeżdżających do kraju, nakłaniania obywateli do izolacji i stosowania kwarantanny, 

ograniczono możliwości spotkań w przestrzeni publicznych – wyłączono z użytkowania 

lokale gastronomiczne, przy pozostawieniu możliwości prowadzenia działalności 

w formie przygotowywania posiłków „na wynos” lub z możliwością dowozu. Ponadto 

czasowo zamykano siłownie, baseny, place zabaw, jak również wprowadzono limity 

osób mogących robić zakupy w sklepach, ośrodkach kultu i na cmentarzach, odwołano 

imprezy masowe, zamknięto szkoły i uczelnie, wprowadzając naukę zdalną, zakazano 

zgromadzeń publicznych, w tym państwowych i religijnych. Wprowadzono również 

ograniczenia dotyczące przemieszczania się publicznym transportem, tymczasowo 

zamknięto parki, bulwary i plaże, zawieszono działalność salonów fryzjerskich, kosme-

tycznych i tatuażu [5]. Trwanie obostrzeń, ich luzowanie lub zaostrzanie jest warunko-

wane m.in. obecną liczbą zakażeń i zgonów. Wdrożono również politykę masowych 

szczepień, mających na celu jak najszybsze osiągnięcie odporności populacyjnej oraz 

konsekwentnie promuje się zasadę DDMW, czyli „Dystans-Dezynfekcja-Maseczka-

Wietrzenie”. 

Powyższe interwencje rządowe spowodowały znaczne koszty gospodarcze i spo-

łeczne, wpływając jednocześnie m.in. na nastroje społeczne, zabezpieczenie socjalne 

i zdrowie psychiczne. Samo zjawisko pandemii, oprócz możliwości zakażenia się groź-

nym, nowym patogenem, jest związane z niepewnością, utratą kontroli, co może wy-

wołać silny stres, lęk i niepokój emocjonalny. Jest on dodatkowo połączony z obawą 

o zdrowie własne i bliskich, izolacją społeczną, zakłóceniami stylu życia i samotnością. 
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Także ze względu na napływ sprzecznych informacji, skokowych zmian w aktualnych 

obostrzeniach oraz działaniach ruchów antyszczepionkowych i sceptyków pandemii, 

sytuacja staje się coraz bardziej napięta, czego konsekwencją jest zwrócenie się części 

badanych w kierunku stylu życia, określanego jako niezdrowy. 

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu wpłynęła na zdrowie i rozwój 

dzieci [6]. Przedłużające się zamknięcie szkół i środki ograniczające kontakt z rówie-

śnikami mogą mieć potencjalne poważne konsekwencje dla zdrowia psychospołecz-

nego, fizycznego, poznawczego i psychicznego najmłodszych. Ponadto nauka zdalna 

może być trudna w rodzinach o niskich dochodach. Ze względu na ograniczone zasoby 

rodzice mogą nie być w stanie zaopatrzyć dzieci w sprzęt elektroniczny niezbędny do 

nauki. Mogą być one również bardziej narażone na przemoc domową, z uwagi na to, 

że spędzają więcej czasu w domach, a zwiększone obciążenia finansowe wywołane 

przez pandemię mogą przełożyć się na zwiększenie stresu u rodziców i podwyższone 

ryzyko przemocy, zwłaszcza, gdy to zjawisko miało miejsce wcześniej, a wyjście 

z domu było jedyną możliwością uniknięcia omawianej sytuacji. Jednak z danych staty-

stycznych polskiej policji wynika, że liczba osób, w tych małoletnich, co do których 

istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową, w 2020 roku, odnotowano 

spadek w porównaniu do wcześniejszych pięciu lat [7].Trudno przewidzieć, czy trend 

ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach czy ulegnie odwróceniu. Ze względu na 

ograniczony kontakt z rówieśnikami, u dzieci mogą pojawić się trudności związane 

z obniżeniem nastroju oraz długofalowe konsekwencje tego stanu. U młodych dorosłych 

sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie tylko muszą przyzwyczaić się do nauki 

zdalnej w ważnym okresie ich rozwoju edukacyjnego – w czasie egzaminów dojrzałości, 

ale i stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, gdzie panuje niepewność finansowa wywo-

łana pandemią oraz masowymi zwolnieniami i ograniczeniami z nią związanymi [8]. 

Doświadczają oni także zmian sytuacji życiowych, kiedy po raz pierwszy wyprowa-

dzają się od rodziny. Zmiany te, które same są już stresujące, mogą być dodatkowo 

spotęgowane przez zakłócenia związane z COVID-19. Ograniczenia, takie jak społeczna 

izolacja, mogą pogłębić samotność, lęk i utrudnić szanse na stworzenie nowych relacji 

towarzyskich i romantycznych. W 2020 roku, czyli w czasie trwania pandemii, zostały 

zauważone spadki w liczbie zawartych małżeństw, z drugiej jednak strony również 

w liczbie orzeczonych rozwodów i separacji, co jednak może wynikać z czasowo 

ograniczonej działalności sądów, a tym samym z odwoływania rozpraw rozwodowych 

i o separacje [9]. Z powodu zmian ekonomicznych, osoby dorosłe mogą odczuwać silny 

stres, związany z obawą o utratę pracy oraz dalszą sytuację materialną rodziny. Chociaż 

ścisłe środki zapobiegawcze są konieczne w celu ochrony zdrowia publicznego, jednak 

praca zdalna i zamknięte siłownie czy baseny wydłużają czas spędzany w domu, a co 

za tym idzie wydłuża się dzienny czas przebywania w pozycji siedzącej, zmniejsza się 

aktywność fizyczna [10]. Siedzący tryb życia, lęk i nuda spowodowane zamknięciem 

mogą wpłynąć na obniżenie motywacji dotyczących postępowania zgodnie ze zdrowymi 

wzorcami żywieniowymi i sprzyjać nadmiernej konsumpcji. Odzwierciedla się to 

w zmianie masy ciała, zaobserwowanej przez 41,2% Polaków w wieku 20 lat i powyżej. 

Jej zwiększenie w okresie od wiosny do jesieni 2020 roku zaobserwowało 28,3%, zaś 

spadek 12,9% ludności [12]. We wszystkich grupach wiekowych więcej osób przybie-

rało niż traciło na wadze.  
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Seniorzy, którzy są uważani za grupę wysokiego ryzyka w przypadku zakażenia 

COVID-19, ze względu na mniej sprawny układ immunologiczny i częstsze niż wystę-

powanie chorób współistniejących [11], są istotną grupą docelową w zakresie restrykcji 

związanych ze społeczną izolacją, co może doprowadzić do pogłębionego poczucia 

osamotnienia i znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego. Dodatkowo 

w okresie pandemii kontakt do lekarza często zostaje utrudniony, co pogarsza ich 

całościową sytuację zdrowotną. Ze względu na ograniczenie zabiegów operacyjnych, 

dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, 

istnieje ryzyko niedopatrzenia w zakresie symptomów innych poważnych chorób, nie 

tylko w tej grupie wiekowej. 

Obecnie w badaniach wzięto pod uwagę zmiany w sposobie odżywiania, jakości 

i długości snu, ilości spożywanych używek oraz aktywność fizyczną.  

Jest to o tyle istotne, że większość respondentów stwierdziło zmianę w nawykach – 

37,2% odnotowało ich pogorszenie, 16,7% poprawę, a 46,1% nie zauważyło zmian [13]. 

Pandemia znacząco wpłynęła o sposób odżywiania – kierując się danymi z Polski 

[16], można zauważyć, że 43,5% badanych deklaruje spożywanie większej ilości 

jedzenia, a 51,8% – częstsze podjadanie pomiędzy posiłkami. Zwiększona konsumpcja 

i częstsze podjadanie były zaobserwowane u osób z wyższym BMI. Pandemia wymu-

siła dłuższe pozostanie w domu, co doprowadziło do sytuacji, gdzie 62,3% badanych 

częściej gotuje, jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, że prawie 1/3 badanych nie 

dostarcza sobie codziennej dawki świeżych owoców i warzyw, przy czym taki sam 

procent osób deklaruje spożywanie słodyczy przynajmniej raz dziennie.  

We Włoszech 37,4% badanych stwierdziło, że odżywia się zdrowiej niż przed 

wybuchem pandemii. Przeciwnego zdania jest 35,8% respondentów. Stwierdzono zmianę 

w odczuwaniu głodu i sytości – 17,7% uczestniczących w ankiecie zadeklarowało 

mniejszy apetyt, a 34,4% osób większy – osoby, które zadeklarowały podwyższony 

apetyt, są w grupie młodszej, niż deklarujący z niezmienionym bądź zredukowanym 

apetytem [13]. 

Sen jest niezbędny ze względu na fakt, że jego odpowiednia ilość i jakość pozwala 

na regenerację, redukcję napięcia, stresu, wpływa na poprawę samopoczucia i odpor-

ności. Ma także duże znaczenie dla pamięci i efektywnego funkcjonowania mózgu. 

Jego niedobór i zaburzenia niosą ze sobą wiele niekorzystnych konsekwencji społecz-

nych i zdrowotnych – od bólu głowy, zmęczenia i pogorszenia koncentracji do pod-

wyższenia ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę oraz 

nadwagę. We włoskim badaniu [17] zaobserwowano, że w czasie restrykcji podwyższyła 

się częstotliwość korzystania z urządzeń elektronicznych 2 godziny przed snem, co 

znacząco osłabia jego jakość. Również z 40,5% do 52,4% zwiększyła się liczba osób, 

które deklarują pogorszoną jakość snu – w czasie pandemii u badanych nastąpiła 

zmiana czasu snu – chodzą oni spać później, średnio o 41 minut, jednocześnie osoby 

pracujące, wstają średnio o 1 godzinę i 13 minut później niż zwykle. Lockdown wpłynął 

również na redukcję czasu trwania nocnego snu i podwyższoną ilość drzemek w ciągu 

dnia [18]. Razem ze zmianą czasu snu, respondenci inaczej odczuwają upływ czasu – 

czują jego rozrost, stają się zdezorientowani, na przykład odnośnie dni tygodnia.  

Przechodząc do aktywności fizycznej, nie odnotowano znaczącej różnicy pomiędzy 

ilością osób, które nie trenowały przed (37,7%) ani w czasie (37,4%) pandemii. [13] 

Zaobserwowano jednak wyższą częstotliwość treningów w porównaniu do wcześniej-
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szego okresu. Można zauważyć, że ćwiczenia cieszące się największą popularnością 

w czasach lockdownu są treningi domowe oraz joga i pilates.  

Innym istotnym skutkiem stresu jest nasilenie się lub zainicjowanie zaburzeń psy-

chicznych, zwłaszcza depresyjnych i lękowych. Ze względu na niestabilną sytuację 

oraz ograniczone możliwości reagowania i rozładowywania stresu, wzrasta ryzyko 

pojawienia się lub pogłębienia danych zaburzeń. Na szczególną uwagę zasługuje 

depresja, na którą oficjalnie choruje około 350 mln ludzi na świecie i około 1,5 mln 

w Polsce [14]. Ważnym w tym przypadku czynnikiem jest także ograniczenie kontaktów 

z bliskimi oraz znajomymi w każdej grupie wiekowej oraz natłok bodźców i wymagań 

w zakresie nagłej konieczności dostosowania się do obecnej sytuacji. Konsekwencją 

takiego stanu są problemy emocjonalne, chęć ucieczki oraz poczucie braku wpływu na 

swoje życie. Może to doprowadzić do różnego rodzaju eksperymentów ze środkami 

odurzającymi, zamknięcie się w sobie, brak stabilności emocjonalnej, myśli oraz czyny 

zarówno agresywne, jak i autoagresywne. Jednak z danych statystycznych wynika, że 

obawy związane ze wzrostem liczby np.: samobójstw nie sprawdziły się – są one ona 

najniższym poziomie, biorąc pod uwagę informacje od 2017 roku [15]. W dalszym 

ciągu nie wiadomo, jaki wpływ wniesie czas pandemii, biorąc pod uwagę perspektywę 

długofalową – może oddziaływać na formowanie i modyfikację zachowań społecznych, 

zwłaszcza, gdy manifestowane są zachowania agresywne i niechęć do przestrzegania 

przepisów czy zalew sprzecznych informacji. 

Także istotnym tematem jest konsumpcja używek takich jak alkohol czy papierosy. 

Może ona spowodować potencjalny wzrost wrażliwości na zakażenie wirusem i spo-

wodować, że infekcja będzie miała znacznie cięższy przebieg [16]. Na podstawie 

wpływu przeszłych kryzysów gospodarczych na wzorce spożycie alkoholu, można 

wyodrębnić dwa główne scenariusze – z przeciwnymi przewidywaniami – wpływu 

pandemii COVID-19 na daną substancję. Pierwszy z nich przewiduje wzrost spożycia 

w niektórych populacjach, zwłaszcza mężczyzn, z powodu niepokoju wynikającej 

z obecnej sytuacji. Drugi dotyczy odwrotny skutku – obniżonego poziomu spożycia 

w oparciu o zmniejszoną fizyczną i finansową dostępność alkoholu.  

W przeprowadzonym badaniu większość korespondentów (77%) nie stwierdziła 

wzrostu w ilości spożywanego alkoholu podczas kwarantanny, 8,3% było niepewnych, 

a 14,6% stwierdziło wzrost w spożyciu alkoholu. Odnośnie pozostałych używek, we 

włoskim badaniu zauważono spadek w paleniu papierosów podczas pandemii, zaś 

w Polsce, w grupie palaczy, 45,2% osób stwierdziło wzrost w paleniu, 40% spadek, 

a 14,8% było niepewnych, czy pandemia miała wpływ [13]. 

4. Wnioski 

Pandemia stanowi poważne zagrożenie dla całej populacji, znacznie zmieniając 

obraz otaczającej rzeczywistości. Zagrożeniami z perspektywy zdrowia, jakie niosą za 

sobą działania zapobiegawcze wdrożone w walce z tym stanem są m.in. zbyt długa 

izolacja społeczna, ograniczenie dostępu do obiektów, w tym sportowych oraz posta-

wienie tematu wirusa COVID-19 jako głównego zagrożenia społecznego w mediach.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby z nadwagą i otyłością – grupy te są 

bardziej narażone na problematyczne zachowania dietetyczne, włączając w to spoży-

wanie pożywienia nie będąc głodnym czy częste podjadanie. Ponadto w każdej grupie 

społecznej zachowanie to może ulec promowaniu w czasie kwarantanny, ze względu 
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na dłuższy pobyt w domu i często nieograniczony dostęp do pożywienia. Wobec tego 

podczas narodowej kwarantanny można zauważyć znaczący wzrost osób doświad-

czający modyfikacji w nawykach żywieniowych, co może manifestować się zmianą 

wagi oraz większą ilością spożywanego jedzenia i podjadania. Ważne jest, aby pandemia 

nie doprowadziła do utrwalenia niekorzystnych nawyków żywieniowych i problemów 

z nimi związanych.  

Lęki i obawy na poziomie jednostki – dalsza izolacja od rodziny i przyjaciół, rezyg-

nacja z dotychczasowego stylu życia, pogorszenie warunków bytowych, niemożliwość 

długoterminowego planowania oraz na poziomie globalnym – kryzysu gospodarczego, 

degradacji środowiska naturalnego, polaryzacji społeczeństwa – nie są nieuzasadnione. 

Obserwuje się okres turbulencji, którego przebiegu nie sposób przewidzieć. Należy 

również wskazać, że obecna sytuacja nie jest jedynym problemem zdrowotnym i spo-

łecznym w tym czasie. Dalsze maskowanie problemów z dostępem do opieki oraz 

nasilania się niekorzystnych zjawisk może w przyszłości procentować pogłębiającym 

się kryzysem ekonomicznym oraz na podłożu psychicznym w różnych środowiskach. 
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Zmiany stylu życia w dobie pandemii – aktualna sytuacja 

Streszczenie 

W Polsce stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 roku, w związku z czym rząd zdecydował o wpro-

wadzeniu narodowej kwarantanny oraz restrykcji, obejmujących m.in. zakaz zgromadzeń, obowiązek nosze-

nia maseczki w miejscach publicznych, wprowadzenie nauki zdalnej. Podczas, gdy wprowadzone obostrzenia 
są niezbędne, aby zapobiec wzrastającej liczbie zachorowań, mogą one spowodować radykalne zmiany 

w codziennym życiu ludzi, którzy z dnia na dzień zobowiązani są im poddać. 

Celem pracy jest wskazanie potencjalnych skutków pandemii COVID-19 oraz wprowadzanych w ramach 

jej obostrzeń. Na podstawie literatury branżowej oraz publikacji, które przedstawiały zmiany stylu życia, 
które zaszły w czasie pandemii, między innymi w Polsce, Włoszech i Indiach przeanalizowano aspekty doty-

czące negatywnego wpływu obecnej sytuacji.  

Wyniki stanowią punkt wyjścia do rozważań, jakie środki zaradcze należy podjąć, aby uniknąć szkodli-

wych powikłań związanych ze zdrowiem, a wynikającej z pandemii. 
Słowa kluczowe: pandemia, dystans społeczny, styl życia, zaburzenia psychiczne, otyłość, odżywianie 

Lifestyle changes in the age of pandemics – the current situation 

Abstract 

In Poland, the epidemic has been in force since March 20, 2020, and therefore the government has decided 

to introduce a national quarantine and restrictions, including no gatherings, obligation to wear a mask in 

public places, introduction of distance learning. While the restrictions introduced are necessary to prevent 
the growing number of cases, they can bring about radical changes in the daily lives of people who are 

obliged to subject them overnight. 

The aim of the study is to indicate the potential effects of the COVID-19 pandemic and the restrictions 

introduced as part of it. On the basis of industry literature and publications presenting lifestyle changes that 
occurred during the pandemic, among others in Poland, Italy and India, the aspects related to the negative 

impact of the current situation were analyzed. 

The results provide a starting point for considering what countermeasures should be taken to avoid harmful 

health complications resulting from a pandemic state. 
Keywords: pandemic, social distancing, lifestyle, mental disorders, obesity 

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/o-chorobie/statystyki
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
https://doi.org/10.1111/jsr.13074


 

110 

 

Patrycja Lipold
1
 

Próby unormowania nieregularnej migracji do Europy 

przez Unię Europejską 

1. Wprowadzenie 

Kryzys migracyjny, który dotknął Europę w 2015 r., nie pozostał bez konsekwencji 

dla wielu państw europejskich. Do Unii Europejskiej dotarła wówczas rekordowa 

liczba migrantów, którzy za cel swojej wędrówki obrali głównie Niemcy. Choć 

w późniejszych latach presja migracyjna nie była tak wysoka jak w 2015 r., to jednak 

nielegalna migracja pozostała stałym elementem europejskiego krajobrazu. Już w 2015 

r. wraz z napływem migrantów do Europy, Komisja Europejska podejmowała próby 

zarządzania tym problemem, ponieważ na przyjęcie miliona (jak w 2015 r.) czy 

dziesiątków tysięcy (jak w latach późniejszych) migrantów nie był gotowy żaden 

system azylowy w Europie.  

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych projektów Unii Europejskiej, 

które miały za zadanie zatrzymać nieregularną migrację do Europy oraz ukształtować 

wspólną, europejską polityką azylową. Podjęta zostanie także próba oceny tych aspiracji. 

Podczas charakterystyki unijnych rozwiązań posłużono się metodą analizy danych, 

badania dokumentów oraz metodą syntetyczną. Określenia nieregularny bądź nielegalny 

będą wobec procesu migracji oraz migrantów używane naprzemiennie, zgodnie ze 

znaczeniami zawartymi w Słowniku Języka Polskiego. Słowo nieregularny oznacza 

w tym kontekście: „nieoparty na regułach, zasadach” [1], natomiast nielegalny: „nie-

zgodny z prawem” [2]. 

2. Program obowiązkowej relokacji migrantów 

W dniu 23 kwietnia 2014 r., kiedy napływ migrantów do Europy zaczął się zwiększać 

(w porównaniu z poprzednimi latami), ówczesny kandydat na przewodniczącego Ko-

misji Europejskiej, Jean-Claude Juncker przedstawił pięciopunktowy plan dotyczący 

migracji, a po objęciu urzędu prace nad nową polityką migracyjną powierzył komisa-

rzowi odpowiedzialnemu za sprawy wewnętrzne. Dotychczas w Unii Europejskiej 

obowiązywało rozporządzenie Dublin III, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Określało ono kryteria i mechanizmy służące do ustalania, które państwo członkowskie 

odpowiedzialne jest za rozpatrzenie wniosku o azyl, złożonego przez obywatela państwa 

trzeciego na terytorium kraju członkowskiego UE. System miał zagwarantować, że 

wniosek o azyl będzie rozpatrywany przez jedno państwo członkowskie i zapobiegać 

przemieszczaniu się migrantów do krajów, które oferowały korzystniejsze warunki 

socjalne. Z reguły państwem do rozpatrzenia wniosku był pierwszy kraj członkowski, 

którego granice przekroczył obcokrajowiec i w którym złożył wniosek o azyl.  

                                                                   
1 p.lipold@akademia.mil.pl, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej, 

http://wojsko-polskie.pl/aszwoj. 
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W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski program 

w zakresie migracji. Zawierał on działania, które miały być podjęte natychmiast – 

w związku z sytuacją kryzysową na Morzu Śródziemnym – oraz w nadchodzących latach: 

 Zaproponowano na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE uruchomienie pierwszego 

w historii mechanizmu kryzysowego: tymczasowego mechanizmu dystrybucji dla 

osób wyraźnie potrzebujących ochrony w UE oraz mechanizmu relokacji w sytu-

acjach masowego napływu. 

 Zaproponowano stworzenie ogólnounijnego programu przesiedleń – w ramach tego 

programu 20 000 osób szczególnie potrzebujących ochrony miało być rozloko-

wanych we wszystkich państwach członkowskich. Na działanie przeznaczono 

dodatkową kwotę 50 mln euro w latach 2015-2016. 

 Przyjęto budżet korygujący dotyczący operacji Triton u wybrzeży Włoch i Posejdon 

u wybrzeży Grecji, prowadzonych przez Frontex. Na realizację działań zabezpie-

czono środki w wysokości 89 mln euro. 

 Zapowiedziano również prace nad wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony na 

Morzu Śródziemnym w celu walki z przemytem migrantów oraz zorganizowanymi 

grupami przestępczymi, organizującymi ten proceder [3].  

Powyższe działania miały wpisywać się w nową politykę migracyjną, opartą na 

czterech filarach według politycznych wytycznych ówczesnego przewodniczącego 

Komisji: 

 Redukowanie zachęt, które wpływały na podjęcie decyzji o nielegalnej migracji – 

w tym zakresie należało podjąć takie działania jak: oddelegowanie europejskich 

oficerów łącznikowych do krajów trzecich o wysokim potencjale migracyjnym, 

wzmocnienie roli agencji Frontex w zakresie powrotów, stworzenie planu działania, 

zgodnie z którym przemyt ludzi będzie zakwalifikowany jako działalność przestęp-

cza wysokiego ryzyka oraz podjęcie współpracy rozwojowej i udzielenie pomocy 

humanitarnej krajom pochodzenia migrantów (pierwotne przyczyny migracji). 

 Zarządzanie granicami, które miało obejmować ratowanie życia oraz zabezpieczanie 

granic zewnętrznych. W tym filarze główny nacisk położono na rolę agencji Frontex 

oraz wspieranie zdolności krajów pozaunijnych do skutecznego zarządzania swoimi 

granicami.  

 Wspólna polityka azylowa, której celem miało stać się wprowadzenie europejskiego 

systemu azylowego. Nacisk miał być położony w szczególności na identyfikację 

osób docierających do Europy oraz pobieranie odcisków palców, w celu wyklu-

czenia ewentualnych nadużyć. Należało także zaktualizować przepisy dotyczące 

krajów bezpiecznego pochodzenia tak, aby możliwe było odsyłanie migrantów. 

W tym filarze zawarte zostały także plany ewentualnej rewizji rozporządzenia 

dublińskiego w 2016 r. 

 Nowa polityka legalnej migracji – ten filar zakładał utrzymanie Europy w stanie niżu 

demograficznego, co miało wpływać na atrakcyjność UE jako miejsca docelowego 

migracji [4]. W ramach tego filaru wspomniano o modernizacji systemu niebieskiej 

karty, umożliwiającej wykwalifikowanym pracownikom, nie będącym obywatelami 

któregoś państwa członkowskiego, pobyt i pracę w UE. Należało również zmienić 

priorytety polityki migracyjnej i maksymalizować korzyści z niej płynące. Wymie-

niono tutaj chociażby działania mające na celu umożliwienie realizacji szybszych 

i tańszych transferów pieniężnych poza UE.  
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Sprawą, która wśród wymienionych wyżej działań, budziła największe kontrowersje 

był obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców. W związku z wysoką presją mi-

gracyjną z jaką zmagała się UE, we wrześniu 2015 r. Rada Unii Europejska przyjęła 

większością kwalifikowaną wspomniany mechanizm. Zakładał on relokację 120 

tysięcy osób ubiegających się o azyl w Grecji oraz we Włoszech. System ten stał się 

obowiązkowy dla każdego państwa członkowskiego. Polska została zobowiązana do 

przyjęcia do 2018 r. 7 082 migrantów, Czechy 2 691, Węgry 1 294 osób, a Słowacja 

902 osób z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej [5]. 

Węgry odmówiły udziału w relokacji. Początkowo Polska zgodziła się na przyjęcie 

100 osób, a Czechy 50. Polska jednak podobnie jak Węgry nie przyjęła żadnego 

migranta, Czechy przyjęły 12 (po czym zapowiedziały, że nie przyjmą kolejnych 

migrantów), natomiast Słowacja 16 (matki z dziećmi).  

Rządy wymienionych państw stały na stanowisku, że relokacja migrantów i przyj-

mowanie uchodźców są kwestią bezpieczeństwa narodowego, dlatego należy rozważać 

ją na szczeblu krajowym. Ówczesny minister spraw wewnętrznych Polski, Mariusz 

Błaszczak, powiedział, że relokacja jest nieskuteczna, ponieważ przyciąga kolejne fale 

migracji [6].  

Program relokacji wygasł we wrześniu 2017 r. Państwa wyszehradzkie nie przyjęły 

migrantów, ale inne kraje z biegiem czasu także utraciły początkowy entuzjazm (np. 

Austria). Ponadto, liczba nielegalnych migrantów, którzy przedostawali się do Europy, 

po podpisaniu porozumienia z Turcją spadła, co w pewnym stopniu zakończyło spór 

o natychmiastową relokację, pozostawiając jednak polityczny wydźwięk zapropono-

wanego mechanizmu. W sumie relokowano mniej niż 29 tys. osób czyli 18% wszystkich 

przeznaczonych do relokacji. Ponadto, nieadekwatność tego podejścia została wykazana 

w praktyce: wszyscy migranci, którzy zostali przeniesieni na Litwę (307 osób: 290 

z Grecji, 17 z Włoch), korzystając ze sposobności, opuścili ośrodki i udali się do 

Niemiec [7].  

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska pozwała Polskę, Czechy i Węgry do Euro-

pejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w związku z niewypełnieniem ich „zobo-

wiązań prawnych”. W orzeczeniu wydanym 2 marca 2020 r. sąd stwierdził, że trzy 

państwa członkowskie złamały prawo UE, odmawiając dotrzymania swoich zobowiązań 

dotyczących programu relokacji oraz przymusowych przesiedleń migrantów. Sąd nie 

przyjął argumentacji państw członkowskich, które powoływały się na konieczność 

utrzymania porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. Chociaż 

mechanizm uznawał prawo państw członkowskich do odmowy relokacji w przypadku 

zagrożenia ich interesów, to jednak – zdaniem Trybunału Sprawiedliwości – odmowa 

mogła nastąpić tylko w sytuacji, gdy dana osoba stwarzała jakieś zagrożenie. Każdy 

przypadek, według sądu, należało oceniać indywidulanie. ETS stanął więc na stano-

wisku, że odmowa nie mogła dotyczyć wszystkich przydzielonych do relokacji, a jedynie 

poszczególnych osób [8].  

3. Umowa z Turcją  

Od listopada 2015 r. Unia Europejska prowadziła rozmowy z Turcją, które miały 

zmniejszyć presję migracyjną i zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy z Turcji 

do Grecji. Porozumienie osiągnięto 16 marca 2016 r. Przyjęto w nim następujące 

rozwiązania: 
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 Wszyscy nielegalni migranci, którzy po 20 marca 2016 r. przybędą do Grecji mieli 

zostać zawróceni do Turcji. Miało się to odbyć w pełnej zgodności z prawem 

unijnym oraz międzynarodowym, wykluczone były wydalenia zbiorowe. Był to 

środek doraźny i nadzwyczajny, który miał przywrócić porządek publiczny w Grecji. 

Migranci, którzy przybędą na wyspy greckie mieli być zarejestrowani, a ich wnioski 

o azyl przyjęte do rozpatrzenia. W przypadku, gdyby nie złożyli wniosku o azyl lub 

ich podanie zostało rozpatrzone negatywnie, mieli zostać odesłani do Turcji. Koszty 

powrotów miały być poniesione przez UE. 

 Za każdego Syryjczyka odesłanego do Turcji, Turcja mogła przesiedlić do UE 

innego obywatela Syrii, biorąc pod uwagę kryterium podatności (wrażliwości). 

Pierwszeństwo mieli ci migranci, którzy wcześniej nie wjechali nielegalnie do UE 

i nie próbowali wjechać. 

 Turcja miała podjąć starania, aby zapobiec otwarciu nowych morskich lub lądowych 

szlaków nielegalnej migracji do UE. 

W zamian za współpracę w zwalczaniu nielegalnej migracji i łagodzeniu presji 

migracyjnej, UE zobowiązała się do wypłaty 3 mld euro w ramach Instrumentu Pomocy 

dla Uchodźców w Turcji i zapewnić finansowanie innych projektów, mających na celu 

wspieranie migrantów przebywających na terenie tego kraju. W razie potrzeby UE 

zobowiązała się do wypłaty dodatkowych 3 mld euro, jeżeli kwota początkowa zostanie 

wykorzystana w całości i zgodnie z zamierzeniami. UE zobowiązała się również do 

działań na rzecz liberalizacji systemu wizowego i zniesienia wiz dla obywateli Turcji 

do końca czerwca 2016 r. (pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów) oraz 

aktualizacji unii celnej. Zobowiązano się również do ożywienia procesu akcesyjnego 

i otwarcia kolejnych rozdziałów negocjacji [9].  

Porozumienie z Turcją miało na celu powstrzymanie wysokiej presji migracyjnej. 

W Turcji bowiem znalazło schronienie 2,7 mln uchodźców z Syrii (stan na 2016 r., 

obecnie w Turcji przebywa ok. 3,7 mln obywateli Syrii). Część z nich chciała dotrzeć 

do Unii Europejskiej, Turcję traktując jako kraj tranzytowy. Choć kanclerz Niemiec 

Angela Merkel w 2015 r. odniosła się do fali nielegalnych migrantów pozytywnie, 

a polityka pod hasłem „Wir schaffen das” pozwoliła ponad milionowi migrantów 

przybyć do Niemiec, to jednak na przełomie 2015 i 2016 r. państwa zaczęły szukać 

możliwości ograniczenia presji migracyjnej. W negocjowaniu umowy dużą rolę 

odegrały Niemcy, które były przytłoczone nieregularną migracją i konsekwencjami, 

które ona powodowała.  

Zawarcie porozumienia z Turcją znacząco ograniczyło napływ nielegalnych mi-

grantów do Europy. Z około 885 tys. migrantów, którzy dotarli do Grecji w 2015 r., ich 

liczba spadła do około 42 tys. w 2017 r., choć wdrożenie umowy nie obyło się bez 

problemów, zarówno po greckiej, jak i tureckiej stronie. Przywódcy europejscy musieli 

konfrontować się z groźbami Recepa Erdogana o otwarciu granic, natomiast strona 

turecka narzekała, że większość obiecanych funduszy została przekazana organizacjom 

pozarządowym, a nie stronie rządowej, która powstrzymywała presję migracyjną. 

Prezydent Turcji mówił o 40 mld USD, które musiał wydać na utrzymanie migrantów 

na tureckim terytorium. Fundusze miały zostać przeznaczone na zaspokajanie podsta-

wowych potrzeb, dostęp do publicznej służby zdrowia, edukację dzieci uchodźców 

oraz poprawę spójności społecznej pomiędzy migrantami a społecznościami przyj-

mującymi [10].  
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Groźby Erdogana o otwarciu granicy urzeczywistniły się w lutym 2020 r. Tysiące 

migrantów znalazło się wówczas przy granicy z Grecją i usiłowało ją przekroczyć. 

Część z nich została dowieziona przez tureckie służby, które pomagały migrantom 

w nielegalnym przekroczeniu granicy. Grecja jednak – pod rządami premiera Kiriakosa 

Mitsotakisa, który inaczej zapatrywał się kwestie nieregularnej migracji niż poprzedni 

rząd – uniemożliwiła migrantom przedostanie się na swoje terytorium oraz zawiesiła 

przyjmowanie wniosków azylowych. Na granicy rozmieściła wojsko, a nielegalnych 

migrantów deportowała. Opór służb greckich oraz pandemia zmusiły Turcję do zamk-

nięcia granic, a kryzys został zażegnany.  

Choć zawarcie porozumienia z Turcją było krytykowane przez organizacje pozarzą-

dowe, to jednak w znacznym stopniu przyczyniło się do ograniczenia presji migracyjnej. 

Niemcy bowiem wbrew zapowiedziom nie zaostrzyły polityki wobec nielegalnych 

migrantów, więc zatrzymanie ich na zewnętrznej granicy było skutecznym sposobem 

ograniczenia ich napływu. Umowa okazała się na tyle skuteczna, że w późniejszym 

okresie zdecydowano o zawarciu podobnych (choć nie identycznych i spełniających 

nieco inną funkcję) umów z Libią i Marokiem. Protokół ustaleń z Libią zawarły 

w 2017 r. Włochy oraz UE. Zgodnie z umową libijskiej straży przybrzeżnej zaoferowano 

wsparcie w postaci szkoleń, dostawy sprzętu i łodzi oraz pomoc finansową, w tym na 

pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodków. Wsparcie od Unii 

Europejskiej otrzymało także Maroko. W październiku 2018 r. postanowiono, że kraj 

ten otrzyma 140 mln euro. Połowa z tej kwoty miała być przekazana na łodzie motorowe 

i sprzęt do ochrony granicy, reszta na zintensyfikowanie współpracy z krajami pocho-

dzenia i tranzytu migrantów w celu kontroli przepływów migracyjnych. Hiszpania ze 

swojej strony przekazała dodatkowo 30 mln euro. Efektem umowy było zmniejszenie 

presji migracyjnej na szlaku zachodnio-śródziemnomorskim: w 2019 r. do Hiszpanii 

przybyło o połowę mniej cudzoziemców w porównaniu z rokiem 2018.  

Warto podkreślić, że w sprawie umowy z Turcją wszystkie państwa członkowskie 

zaakceptowały takie rozwiązanie, w przeciwieństwie do propozycji relokacji, która 

spotkała się ze zdecydowanym oporem części państw. Ponadto, pomimo wykorzysty-

wania jej jako politycznej karty przetargowej przez Turcję w kontaktach z UE, w 2020 r. 

UE zgodziła się zapewnić Ankarze dodatkowe 485 mln euro, aby ta kontynuowała 

programy humanitarne do początku 2022 r. [11].  

4. Platformy i centra migracyjne  

W dniu 24 czerwca 2018 r. w Brukseli odbyło się spotkanie 10 przywódców 

europejskich, którzy zobowiązali się do dalszego ograniczania nielegalnej migracji do 

Europy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, 

Hiszpanii, Malty, Bułgarii, Belgii i Holandii. Zakończyło się ono podpisaniem wspólnej 

deklaracji, która miała wyznaczać kierunki działania oraz stanowić punkt wyjścia do 

wspólnej debaty podczas szczytu, który zaplanowano na 28 i 29 czerwca. We wspól-

nym oświadczeniu znalazły się następujące postulaty: 

 Uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej m.in. poprzez rozbudowę 

Frontexu i utworzenie do 2027 r. korpusu 10 tys. funkcjonariuszy. 

 Współpraca z Algierią, Egiptem, Libią, Marokiem, Nigrem i Tunezją, które miałyby 

pomóc w zwalczaniu nielegalnego napływu migrantów do Europy. 
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 Przedłużenie morskiej operacji na Morzu Śródziemnym, szkolenie libijskiej straży 

przybrzeżnej i zaostrzenie procedur wizowych dla państw, które nie współpracują 

podczas powrotów obywateli państw trzecich do ich krajów pochodzenia. 

 Większe wsparcie finansowe dla krajów, położonych na pierwszej linii, tzn. Włoch 

i Grecji. 

 Organizowanie możliwości ochrony i przyjmowania migrantów poza UE. 

 Zaostrzenie kontroli na dworcach autobusowych, kolejowych oraz lotniskach w celu 

przeciwdziałania „wtórej migracji”. 

 Świadczenia socjalne miałyby być wypłacane tylko osobom, które przebywają 

w kraju rozpatrującym ich wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 Podpisanie dwustronnych umów o readmisji oraz ustanowienie nowych procedur, 

pozwalających na łatwiejsze przekazywanie osób, ubiegających się o azyl do kraju 

pierwszego wjazdu [12]. 

Jeszcze przed konferencją niemiecki minister transportu powiedział, że nie udało 

się stworzyć europejskiego rozwiązania w dziedzinie migracji, dlatego potrzebne są 

krajowe środki ograniczające presję migracyjną. Merkel stwierdziła, że potrzebne są 

rozmowy dwustronne z poszczególnymi krajami [13]. Z kolei włoski minister transportu 

Danilo Toninelli powiedział, że Włochy chcą, aby Frontex zatrzymywał migrantów 

w krajach tranzytowych, jeszcze zanim wejdą na pokład łodzi, które miałyby zawieźć 

ich do UE zamiast działać na Morzu Śródziemnym, ponieważ takie interwencje 

zazwyczaj kończą się przywiezieniem nielegalnych migrantów do Włoch [14]. 

W dniach 28 i 29 czerwca 2018 r. odbył się unijny szczyt przywódców państw 

członkowskich. Postanowiono na nim, że osoby, które będą chciały dostać się do 

Europy, będą musiały najpierw złożyć wniosek w jednym z krajów położonych poza 

Unią Europejską, w którym funkcjonować będą tzw. regionalne platformy. Koncepcję 

zaproponował włoski rząd. Projekt ten miał być wdrożony we współpracy z UNHCR 

(Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) i IOM 

(Międzynarodową Organizacją ds. Migracji). Jeżeli wniosek zostałby rozpatrzony 

pozytywnie, osoba byłaby relokowana do jednego z państw członkowskich UE. Jeżeli 

negatywnie, otrzymałaby odpowiednie wsparcie w powrocie do kraju pochodzenia. 

Propozycja miała być kompromisem pomiędzy tymi państwami, które oczekiwały 

surowej polityki migracyjnej oraz tymi, które nalegały na przyjmowanie uchodźców. 

Według założenia takie platformy miały zapewnić szybkie przetworzenie wniosku 

azylowego i odróżnienie migranta ekonomicznego od potrzebującego ochrony uchodźcy 

oraz ograniczyć podejmowanie prób nielegalnej migracji. 

Projekt został poparty przez kanclerza Austrii Sebastiana Kurza oraz przewodniczą-

cego Parlamentu Europejskiego Antoniego Tajani. Wezwali oni do silniejszej kontroli 

granic zewnętrznych UE oraz stwierdzili, że to przywódcy europejscy powinni decy-

dować kto przybywa do Europy, a nie przemytnicy [15]. Platformy ulokowane poza 

granicami UE miały być miejscem, gdzie nie tylko dokonałaby się selekcja, kto może 

wjechać do UE, a kto nie, ale również miały stać się schronieniem dla nielegalnych 

migrantów, w którym mogliby otrzymać pomoc lekarską, a kobiety wsparcie. Natomiast 

minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini mówił, że celem jest ochrona 

granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, a nie dzielenie problemu pomiędzy państwa 

członkowskie. Wskazał również na potrzebę rozwiązania go u źródła [16].  
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Kwestią nierozstrzygniętą pozostawało umiejscowienie platform dla migrantów. 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego stwierdził, że wyobraża sobie takie obozy 

w Albanii (ze względu na pojemny port w Durres), Macedonii Północnej czy Afryce 

Północnej [17]. W Albanii pomiędzy rządem a opozycją wywiązał się spór polityczny 

dotyczący tej propozycji. Centrolewicowy rząd Albanii wielokrotnie zaprzeczał jakoby 

toczyły się rozmowy na ten temat, natomiast opozycyjna centroprawica głosiła, że 

premier Edi Rama zgodził się na stworzenie ośrodków migracyjnych w kraju w zamian 

za rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Opozycja oskarżyła premiera o gotowość 

przyjęcia 600 tys. islamskich terrorystów. Z kolei premier oskarżał opozycję o działania 

godzące w interes polityczny Albanii, jakim jest członkostwo w Unii. Rozpoczęciu 

negocjacji sprzeciwiały się także Holandia i Francja, które uważały, że ze względu na 

korupcję, przestępczość zorganizowaną oraz brak reform sądownictwa, Albania 

i Macedonia Północna nie są gotowe na członkostwo w UE [18].  

Potencjalnymi lokalizacjami miały być także Egipt, Maroko oraz Tunezja. Z uwagi 

na toczącą się wówczas w Libii wojnę domową nie brano pod uwagę tego państwa. 

W październiku 2018 r. libijski minister spraw zagranicznych wykluczył jednak możli-

wość stworzenia takiego centrum na terytorium Libii. Maroko także opowiedziało się 

przeciwko, podobnie jak Tunezja i Mauretania. Koordynator konsultacji dla migrantów 

z państw Afryki Subsaharyjskiej w Mauretanii Ibou Badiane oświadczył, że tworzenie 

obozów dla migrantów jest całkowicie nieludzkie i poprosił o interwencję Unię 

Afrykańską. Stwierdził, że migranci z Mauretanii nie wybierają jako kierunku migracji 

Unii Europejskiej, ale kraje Zatoki Perskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej. Dodał 

również, że wielu z nich doświadcza złego traktowania w Afryce i podał przykład 

Algierii, która od 2017 r. masowo wydalała migrantów, zwłaszcza pochodzących 

z Afryki Subsaharyjskiej [19].  

W dniu 24 lipca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała koncepcję ustanowienia 

centrów kontroli dla migrantów w UE oraz platform – ośrodków poza Unią, do których 

przenoszeni byliby migranci, uratowani na morzu. Stworzenie platform poza UE miało 

zakończyć dyskusję dotyczącą tego, który kraj powinien wziąć na siebie odpowiedzial-

ność za napływ nielegalnych migrantów i na jak długo. Centra miały być zlokalizo-

wane na terenie państw członkowskich, ich celem byłoby usprawnienie procesu 

odróżniania uchodźców od migrantów (wnioski azylowe miały być rozpatrywane 

w ciągu 4-8 tygodni). Ośrodkami miały zarządzać państwa członkowskie we współpracy 

z agencjami unijnymi. Unia Europejska przejęłaby finansowanie centrów w państwach 

członkowskich, a kraje, które zdecydowałyby się na ich zbudowanie miały otrzymać 

konkretne wsparcie finansowe. Uchodźcy z centrów kontroli mieli podlegać relokacji 

na zasadzie dobrowolności pomiędzy państwami członkowskimi, co oznaczało, że nie 

byłoby ustalonych kwot obowiązkowego mechanizmu relokacji. Podczas prezentowania 

tej propozycji Komisja nie wiedziała jeszcze, w których państwach członkowskich 

oraz krajach pozaunijnych takie ośrodki mogłyby powstać.  

Do unijnej propozycji odniósł się minister spraw wewnętrznych Włoch, który 

stwierdził, że oferta 6 tys. euro za każdego przyjętego migranta jest tylko datkiem na 

cele charytatywne, ponieważ każdy migrant kosztuje włoskiego podatnika 40-50 tys. 

euro [20]. Krytycznie do propozycji odniosły się także Niemcy, Austria, Węgry 

i Francja.  
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W dniach 19-20 września 2018 r., 3 miesiące po czerwcowym szczycie, w Salzburgu 

odbył się nieformalny szczyt liderów UE, na którym omawiano kwestię migracji oraz 

Brexitu. Szefowie państw i rządów potwierdzili, że liczba nielegalnych przekroczeń 

zewnętrznej granicy unijnej spadła do poziomu sprzed kryzysu migracyjnego. Dyskusja 

pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw członkowskich potwierdziła, że 

nadal istnieją różnice dotyczące podziału obciążeń związanych z napływem nielegal-

nych migrantów. Centralnym pytaniem pozostała kwestia państw, do których mieliby 

trafiać migranci wysadzani we włoskich portach. Premier Włoch Giuseppe Conte powie-

dział po spotkaniu, że rozpatrywana była możliwość wnoszenia wkładu finansowego 

przez te kraje, które nie chciały przyjmować migrantów na swym terytorium [21].  

Jednym z pomysłów, który został przychylnie przyjęty podczas szczytu, było nawią-

zanie współpracy z Egiptem w celu stworzenia w tym kraju „platform do wysadzania 

migrantów”. Egipt jednak odmówił podkreślając jednocześnie wysiłki, jakie podjął, 

aby zapobiec nielegalnej migracji przez swoje terytorium. Po nieformalnym szczycie 

postanowiono kontynuować dialog z Egiptem oraz krajami takimi jak Tunezja i Maroko, 

aby powstrzymać nieregularne migracje do Europy.  

Po trzech miesiącach od postanowienia utworzenia regionalnych platform w Afryce 

oraz ośrodków kontroli migrantów w państwach członkowskich UE, nic nie wskazywało 

na to, aby takie obiekty miały powstać. Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, 

że ostatecznie UE będzie potrzebować umów i porozumień, które mają strukturę 

podobną do umowy między UE a Turcją. Każdy kraj będzie potrzebował konkretnego 

rozwiązania, jednak UE powinna kształtować przyszłe umowy migracyjne z państwami 

Afryki Północnej na wzór tej z Turcją [22].  

W dniu 26 października 2018 r., podczas wizyty przewodniczącego Komisji Euro-

pejskiej w Tunisie, Jean-Claude Juncker powiedział, że propozycja stworzenia regio-

nalnych platform – ośrodków dla migrantów w krajach Afryki Północnej nie jest już 

w agendzie UE. Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tunezji Youssefem 

Chahedem stwierdził, że pomysł ten nie jest już na porządku dziennym i nigdy nie 

powinien być [23]. Jak się okazało, żaden kraj afrykański nie był chętny stworzeniu 

takich platform na swoim terytorium, natomiast urzędnicy unijni kwestionowali 

legalność oraz zasady funkcjonowania takich ośrodków.  

5. Nowy pakt o migracji i azylu 

Zaledwie tydzień po objęciu przez Niemcy rotacyjnego przewodnictwa w Radzie 

Unii Europejskiej (1 lipca 2020 r.) ministrowie spraw wewnętrznych krajów człon-

kowskich spotkali się podczas wideokonferencji, aby omówić kwestie bezpieczeństwa 

i migracji na Morzu Śródziemnym. Ambitnym celem niemieckiej prezydencji było 

przyjęcie paktu migracyjnego, który uregulowałby kwestię nielegalnej migracji 

w basenie Morza Śródziemnego. Pora ku temu była doskonała, ponieważ po pierwszej 

fali pandemii ruszył nielegalny napływ migrantów głównie z Afryki, a stosunki 

z Turcją – po otwarciu granicy w lutym i marcu 2020 r. – były nadal napięte.  

W dniach 7 i 8 lipca 2020 r. ministrowie spraw wewnętrznych UE uczestniczyli we 

wspomnianej dwudniowej wideokonferencji, którą poprowadził niemiecki minister 

spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Wezwał on do uzgodnienia lepszego i bardziej 

sprawiedliwego rozwiązania w zakresie dystrybucji migrantów uratowanych na morzu. 

Uznał za „haniebny” fakt, że pięć lat od rozpoczęcia kryzysu migracyjnego, UE wciąż 
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nie znalazła rozwiązania tego problemu. Podkreślił, że kraje takie jak Włochy, Malta, 

Grecja czy Hiszpania nie mogą być pozostawione same sobie. Wyraził konieczność 

udziału jak największej liczby państw członkowskich w relokacji przybywających 

migrantów i odsyłaniu tych, którzy nie mają prawa ubiegać się o ochronę w UE. 

Europa jest wspólnotą wartości. Poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka jest 

najważniejszą rzeczą, a zapobieganie zgonom na Morzu Śródziemnym jest naszym 

wspólnym celem – powiedział Seehofer w oświadczeniu prasowym na zakończenie 

konferencji [24]. 

We wrześniu 2020 r. prezydencja niemiecka przedstawiła „Nowy pakt o migracji 

i azylu”, który został zaprezentowany państwom członkowskim 23 września 2020 r. 

Jak napisano we wstępie do dokumentu: Opierając się na całościowej ocenie, Komisja 

proponuje nowy początek polityce migracyjnej: budowanie zaufania dzięki skuteczniej-

szym procedurom i znalezienie nowej równowagi między odpowiedzialnością 

i solidarnością [25]. Pakt miał opierać się na sześciu komponentach: 

 większe zaufanie dzięki lepszym i skuteczniejszym procedurom; 

 dobrze zarządzane granice; 

 skuteczna solidarność; 

 umiejętności i talenty; 

 pogłębianie partnerstw międzynarodowych; 

 elastyczność i odporność. 

Kluczowy z punktu widzenia nowego, zaprezentowanego przez Niemcy, mecha-

nizmu stałej solidarności był komponent 3, który zakładał elastyczny wkład państwa 

członkowskiego. Mógłby on być następujący: 

 państwo przyjmuje na swoim terytorium określoną liczbę osób ubiegających się 

o azyl relokowanych z innego państwa członkowskiego, znajdującego się w trudnej 

sytuacji (kraj docelowy otrzymuje dofinansowanie UE); 

 państwo przejmuje odpowiedzialność za powrót do krajów pochodzenia określonej 

liczby osób bez prawa pobytu w UE; 

 państwo podejmuje inne działania operacyjne w celu udzielenia pomocy. 

W nowym pakcie zaznaczono, że Komisja na prośbę bądź z własnej inicjatywy 

określa, które państwo członkowskie znajduje się pod presją. Po zakończeniu oceny 

państwa członkowskie wnosiłyby wkład do „sprawiedliwego udziału” liczonego na 

podstawie PKB lub liczby populacji. Jeśli otrzymane zobowiązania nie pokryją 

całkowitej liczby relokacji lub sponsorowanych powrotów i ta luka wyniesie ponad 

30%, wówczas do państw członkowskich, które nie złożyły żadnych zobowiązań, 

kierowana jest prośba o pokrycie co najmniej połowy ich „sprawiedliwego udziału” 

(w relokacjach lub sponsorowanym powrocie). Podkreślono, że państwa zawsze mogą 

wybierać pomiędzy relokacją a sponsorowaniem powrotów.  

Komisja zaznaczyła, że istotne jest to, aby państwa członkowskie, do których przy-

bywa wielu migrantów, mogły liczyć na wsparcie pozostałych państw, a każdy kraj 

unijny miał możliwość zaplanowania swojego wkładu w nowy mechanizm solidarności. 

Komisja miała utworzyć pulę zobowiązań państw członkowskich na podstawie rocznych 

prognoz. W przypadku niedostatecznej liczby zobowiązań (niedobór na poziomie 30%), 

Komisja zwołałaby forum solidarności. W przypadku niepowodzenia, przyjęłaby akt 

prawny wymagający, aby państwa członkowskie albo wniosły wkład do relokacji albo 
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zastosowały inne środki. Jeśli nadal nie byłoby wystarczającej liczby miejsc na potrzeby 

relokacji, Komisja miała złożyć wniosek o korektę, jak w przypadku standardowego 

mechanizmu solidarności. 

Zaproponowano także wprowadzenie lepszych i zmodernizowanych procedur. 

Realizacja tego celu odbywałaby się poprzez obowiązkową kontrolę przed wjazdem 

obejmującą: identyfikację, kontrolę stanu zdrowia, bezpieczeństwa, pobieranie odcisków 

palców i rejestrację w bazie Eurodac. Elementem systemu miała stać się także nowa, 

szybsza procedura azylowa na granicy oraz, w stosownych przypadkach, następująca 

po niej szybka procedura powrotu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji i zwiększyć 

skuteczność procedur azylowych. Ten zintegrowany i nowoczesny system migracji 

i zarządzania granicami z ulepszoną bazą danych Eurodac miał utrudnić nielegalne 

przemieszczanie się do innych państw członkowskich, ułatwić relokację i lepsze 

monitorowanie osób powracających, a także wspierać dobrowolne wyjazdy i powroty 

do krajów pochodzenia.  

W kwestii powrotów zaplanowano następujące działania: 

 większe wsparcie ze strony Frontexu; 

 mianowanie nowego koordynatora UE ds. powrotów oraz powołanie grupy na 

wysokim szczeblu koordynującej działania krajowe; 

 zrównoważona strategia na rzecz powrotów i reintegracji jako wsparcie dla krajów 

pochodzenia. 

W zakresie legalnej migracji zaproponowano następujące działania (komponent 4): 

 przesiedlenia – Komisja wzmocni wsparcie dla państw członkowskich, aby zreali-

zować zobowiązanie na 2020 r. opóźnione przez pandemię i wezwie do podejmo-

wania zobowiązań począwszy od 2022 r., aby potwierdzić wiodącą rolę UE na 

świecie w kontekście przesiedleń; 

 możliwości uzupełniające – budżet UE będzie wspierać realizowane przez państwa 

członkowskie programy dobrowolnego przyjmowania migrantów ze względów 

humanitarnych oraz programy studenckie lub powiązane z pracą; 

 programy sponsorowania prywatnego – zachęcono państwa członkowskie do tego, 

aby pozwalały obywatelom, społecznościom i grupom społeczeństwa obywatel-

skiego sponsorować uchodźców w potrzebie i umożliwiać im przybycie do Europy. 

W zakresie integracji migrantów – zgodnie z dokumentem – wyzwaniami pozostało 

bezrobocie, brak możliwości edukacyjnych i szkoleniowych oraz ograniczona 

interakcja społeczna. W tym obszarze zaproponowano następujące działania: 

 utworzenie planu integracji i włączenia na lata 2021-2024; 

 odnowienie europejskiego partnerstwa na rzecz integracji, sprzyjającemu wzmoc-

nieniu współpracy ze związkami handlowymi, organizacjami pracodawców oraz 

izbami handlowymi; 

 uwzględnianie punktu widzenia migrantów w opracowywaniu polityk poprzez 

dedykowane grupy ekspertów, doradzające Komisji. 

6. Analiza wyników  

Europa od początku kryzysu w 2015 r. dąży do zarządzania migracją na poziomie 

całej organizacji. Rozporządzenie dublińskie, przyjęte w 2014 r., przełożyło cały ciężar 

kryzysu na państwa pierwszej linii, które nie były na niego przygotowane. Aby je 

odciążyć, ówczesna Komisja Europejska przyjęła program relokacji, który jednak nie 
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spełnił pokładanych w nim nadziei. Ze 160 tys. osób, przeznaczonych do przyjęcia przez 

państwa członkowskie, relokowano tylko jedną piątą. W dokumencie roboczym z 16 

grudnia 2019 r. Parlament Europejski wezwał Komisję, aby ta uznała niepowodzenie 

obowiązkowych mechanizmów relokacji i zaproponowała nowe środki mające na celu 

skuteczne zaradzenie wszelkim sytuacjom nadzwyczajnym (takim jak na przykład 

kryzys migracyjny z 2015 r.). Komisja miała zaprezentować takie środki, które byłyby 

akceptowalne przez wszystkie państwa członkowskie.  

Kolejną propozycją było stworzenie regionalnych platform – ośrodków dla mi-

grantów w krajach poza Unią Europejską, natomiast na terenie Unii centrów kontroli. 

Jak jednak wskazano wyżej, przeciwko opowiedziały się unijne kraje członkowskie, 

które nie chciały tworzyć na swoim terytorium dużych ośrodków dla migrantów. 

Podobnie zachowały się państwa w Afryce Północnej, w których Unia planowała 

otworzyć ośrodki. Vincent Cochetel, specjalny wysłannik UNHCR na środkową część 

basenu Morza Śródziemnego, powiedział wówczas, że nie można oczekiwać, że kraje 

Afryki Północnej będą pomagać UE w zarządzaniu migracją, jeśli sama UE nie może 

dojść do porozumienia w tej sprawie. Stwierdził, że Europejczycy „nie mogą prosić 

innych krajów o zrobienie rzeczy, na które sami nie są gotowi” [26]. Przekonywał 

również, że większość krajów Afryki Północnej posiada pewne mechanizmy postępo-

wania z migrantami przechwyconymi lub uratowanymi na morzu. Stwierdził, że nie są 

idealne, ale mogłyby stać częścią międzynarodowej sieci tylko wtedy, gdy własne 

mechanizmy będzie posiadać UE tak, by każda operacja ratownicza nie przekształciła 

się w spór pomiędzy państwami, które ma przyjąć daną grupę migrantów. W nowej 

propozycji unijnej nie chodziło jednak tylko o spór pomiędzy państwami, ale także 

o to, że Unia proponowała coś, na co wcześniej nie uzyskała zgody żadnego kraju 

afrykańskiego. Zapewne najpierw należało odwiedzić państwa, w których planowano 

stworzyć platformy dla migrantów i zaproponować konkretne warunki finansowe bądź 

umowy dwustronne aniżeli przyjąć kolejność odwrotną.  

Koncentrując się na „Nowym pakcie o migracji i azylu” należy zwrócić uwagę, że 

jest to pakt bardzo ogólny, zawierający hasła, ale nie wyznaczający żadnych szcze-

gółów dotyczących nowych procedur. Nie określono jakie będą kryteria wjazdu i jak 

ma przebiegać „szybsza procedura azylowa” na granicy. Propozycja Niemiec stoi 

w sprzeczności do stanowiska think tanku Parlamentu Europejskiego, który wyraźnie 

stwierdza, że migrant ma mieć prawo do złożenia wniosku o azyl i jego sprawiedli-

wego rozpatrzenia łącznie z procedurą odwoławczą [27].  

Nowy pakt w zasadzie koncentruje się na głównej propozycji jaką jest podział 

odpowiedzialności za kryzys migracyjny pomiędzy wszystkie państwa członkowskie. 

Zostało to określone mianem nowego mechanizmu solidarności, który ma polegać na 

tym, że dane państwo decyduje, czy przyjmie nielegalnych migrantów i zgodzi się na 

ich relokację na swoje terytorium, czy podejmie się trudnego zadania odesłania mi-

grantów bez prawa pobytu do kraju pochodzenia. Propozycja ta nie uwzględnia istnienia 

tzw. krajów docelowych, które wymieniane są wśród migrantów, jako miejsca, gdzie 

chcieliby się osiedlić i wieść dalsze życie. Większość migrantów, docierających do 

Europy wymienia jako kraje docelowe Niemcy, Francję, Belgię, Holandię lub niena-

leżącą już do UE Wielką Brytanię. W dalszej kolejności migranci chcieliby pozostać 

we Włoszech lub Szwecji. Preferencje te związane są z dwoma głównymi czynnikami: 

po pierwsze w wymienionych państwach istnieją duże diaspory cudzoziemców, a po 
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drugie migranci mogą w nich liczyć na zaspokajające ich potrzeby świadczenia 

społeczne. 

Zgodnie z nowym paktem, jeśli państwo nie zdecyduje się na relokację migrantów, 

będzie musiało odesłać migranta bez prawa pobytu w UE do kraju pochodzenia w ciągu 

8 miesięcy. Jeżeli się to nie uda, migrant zostanie relokowany do kraju sponsorującego 

jego powrót. Mechanizm powrotu może okazać się jednak dużo dłuższy niż zakładane 

przez prezydencję niemiecką 8 miesięcy. Przedstawiony we wrześniu 2021 r. raport 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wskazuje, że każdego roku pół miliona 

osób otrzymuje nakaz opuszczenia UE, jednak skutecznie udaje się odesłać do krajów 

pochodzenia mniej niż jedną piątą. W efekcie wszystkie czynniki, które wpływają na 

nieefektywność procedur powrotowych zachęcają migrantów do nielegalnego przybycia 

oraz pozostania w UE. 

Dużą słabością niemieckiej propozycji jest również skupienie się na konse-

kwencjach kryzysu, a nie jego przyczynach. Nie ma w pakcie mowy o wspieraniu 

krajów pochodzenia migrantów oraz krajów tranzytowych. Nie ma żadnej propozycji 

dla krajów afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu, które są kolebką nielegalnej 

migracji. Większość migrantów jako przyczynę migracji podaje słabość ekonomiczną 

swego kraju i niemożność znalezienia pracy. Należałoby wspierać takie działania i taką 

politykę, która zmobilizuje kraje pochodzenia do rozwoju i zwiększenia wysiłków na 

rzecz wzmocnienia gospodarczego. Cele te wymagają pogłębienia stosunków z Afryką, 

zarówno w zakresie stosunków handlowych i inwestycyjnych, jak i polityki rozwojowej 

oraz migracyjnej. Bez współuczestnictwa tych krajów rozwiązanie kryzysu migracyj-

nego jest niemożliwe. 

Jak dotychczas najskuteczniejszym środkiem powstrzymywania wysokiej presji 

migracyjnej była umowa z Turcją. Odegrała ona kluczową rolę w ograniczaniu niele-

galnego napływu migrantów na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim. W 2015 r. 

szlakiem tym przybyło do Europy 885.386 osób, rok później 182.277, a w 2017 r. 

42.319 [28]. Spadek liczby osób był więc znaczny. W martwym punkcie utknęła część 

umowy dotycząca unii celnej oraz złagodzenia procedur wizowych, ponieważ Erdogan 

zaostrzył politykę wewnętrzną. Nie przeszkodziło to jednak w kontynuowaniu prac nad 

wznowieniem umowy z Turcją, w której przebywa 3,7 mln uchodźców z Syrii. 

W ramach nowej strategii UE chce przeznaczyć w latach 2021-2024 3,5 mld euro 

dodatkowych środków finansowych, które mają być przeznaczone na utrzymanie 

migrantów w Turcji.  

7. Wnioski 

Unii Europejskiej przez ponad 6 lat nie udało się uregulować problemu nielegalnej 

migracji do Europy. Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, tym bardziej, że od paru 

lat napływ migrantów do Europy nie zmniejsza się, a ze względu na zmiany klima-

tyczne presja migracyjna może być jeszcze większa. Kształtowaniu wspólnej polityki 

migracyjnej przeszkadza brak jednomyślności w krajach członkowskich co do oceny 

unijnych propozycji, nieadekwatność planów działań w stosunku do rzeczywistości 

oraz wola kształtowania polityki migracyjnej przez poszczególne kraje w zakresie 

swoich polityk wewnętrznych. Nie pomagają tutaj również takie postulaty jak utrzyma-

nie Europy w stanie niżu demograficznego (plan Junkcera), które brzmią co najmniej 

kontrowersyjnie. 
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Równocześnie należy stwierdzić, że relokacja – choć uznana w 2017 r. za zakoń-

czoną – nie znikła z agendy UE i pojawiła się w „Nowym pakcie o migracji i azylu”, 

zaproponowanym przez prezydencję niemiecką w 2020 r. Po raz kolejny Unia 

poczyniła starania, aby kwestia migracyjna dotyczyła wszystkich państw członkowskich. 

Takie postawienie sprawy może zapobiec ewentualnym podziałom w UE w przyszłości. 

Problem, który stanie się udziałem wszystkich państw członkowskich, będzie scalał 

organizację, a nie dzielił ją, co zapewne jest w interesie Komisji Europejskiej. Należy 

więc spodziewać się, że w dogodnej chwili, tzn. w momencie zmiany rządów w którym-

kolwiek państwie członkowskim, które dotychczas było przeciwko przyjmowaniu 

migrantów, formuła relokacji powróci i może zostać zaakceptowana przez kolejne 

państwo członkowskie.  

Póki co kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu nieregularnej migracji odgrywa 

współpraca z krajami trzecimi, znajdującymi się poza UE. Stąd Turcja – pomimo różnic 

i czasami trudnej współpracy – jest ważnym elementem powstrzymywania nieregularnej 

migracji. Ponadto, pomimo dotychczasowych niepowodzeń w uzgodnieniu stanowiska 

krajów członkowskich, Bruksela stara się realizować inne elementy spójnej polityki 

migracyjnej. Wymienić tu należy chociażby rozbudowę Frontexu i plany stworzenia 

korpusu 10 tys. funkcjonariuszy do 2027 r. oraz przekształcenie Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w Agencję UE ds. Azylu (EUAA). Mandat 

EUAA być szerszy niż EASO i obejmować m.in. możliwość rozmieszczenia personelu 

w krajach członkowskich czy ujednolicenie we wszystkich państwach oceny wnio-

sków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
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Próby unormowania nieregularnej migracji do Europy przez Unię Europejską 

Streszczenie 

Kryzys migracyjny z 2015 r. wywarł wpływ na państwa członkowskie UE i ich społeczeństwa. Rekordowa 

liczba migrantów dotarła wówczas do UE, w szczególności do Niemiec. Choć w dalszych latach presja 

migracyjna nie była tak wysoka jak w 2015 r., to jednak nielegalna migracja pozostała stałym elementem 
europejskiego krajobrazu, dołączając do grona spraw na poziomie europejskim trudnych do rozwiązania.  

Unia Europejska starała się uregulować problem nielegalnej migracji. W tym celu w 2015 r. zapropo-

nowała program obowiązkowej relokacji uchodźców, a w 2016 r. podpisała umowę z Turcją, dzięki której 

udało się ograniczyć wysoką presję migracyjną. Następnie proponowano stworzenie platform – ośrodków 
do przyjmowania migrantów poza UE, jednak plany te nie doczekały się realizacji, ponieważ państwa 

pozaeuropejskie, którym to zaproponowano nie wyraziły na to zgody. Na stworzenie takich ośrodków nie 

przyzwoliły także państwa unijne. W końcu w 2020 r. prezydencja niemiecka zaproponowała Nowy pakt 

o migracji i azylu, który miał uregulować trudne sprawy migracyjne.  
W rozdziale dokonano podsumowania dotychczasowych inicjatyw europejskich, mających na celu roz-

wiązanie kryzysu, zatrzymanie nieregularnej migracji do Europy oraz ukształtowanie wspólnej, euro-

pejskiej polityki azylowej. Podjęta została także próba wskazania przyczyn niepowodzenia tego procesu 

oraz nakreślenia dalszego rozwoju sytuacji w tym obszarze.  
Zastosowana metodologia obejmowała analizę danych, badanie dokumentów oraz metodę syntetyczną. 

Słowa kluczowe: kryzys migracyjny, relokacja, nieregularna migracja, mechanizm solidarności 

Attempts to regulate irregular migration to Europe by the European Union 

Abstract 

The 2015 migration crisis had an impact on EU Member States and their societies. A record number of 

migrants then reached the EU, in particular Germany. Although in the following years the migratory 
pressure was not as high as in 2015, illegal migration remained a permanent element of the European 

landscape, joining the group of issues difficult to solve at the European level. 

The European Union tried to regulate the problem of illegal migration. To this end, in 2015 it proposed 

a program of compulsory relocation of refugees, and in 2016 it signed an agreement with Turkey, thanks to 
which it was possible to reduce the high migratory pressure. Then it was proposed to create platforms – 

centers for the admission of migrants outside the EU, but these plans were not implemented because the 

non-European countries to which it was proposed did not agree to it. The EU countries also did not allow 

the creation of such centers. Finally, in 2020, the German presidency proposed a New Pact on Migration 
and Asylum to settle difficult migration issues. 

The chapter summarizes the existing European initiatives aimed at solving the crisis, stopping irregular 

migration to Europe and shaping a common European asylum policy. An attempt was also made to indicate 

the reasons for the failure of this process and to outline the further development of the situation in this area. 
The methodology used included data analysis, document examination and a synthetic method. 

Keywords: migration crisis, relocation, irregular migration, solidarity mechanism 
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O współczesnym człowieku i jego podejściu do zwierząt 

– związek religijności chrześcijańskiej, osobowości 

i empatii z akceptacją osobowości u kota domowego  

1. Cel badania  

Badania poświęcone tematyce osobowości zwierząt miały miejsce dopiero na 

przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku [1]. W przypadku zwierząt osobowość 

może być rozumiana jako indywidualny sposób reagowania osobnika danego gatunku, 

która to reakcja różni się od reakcji innych osobników. Co więcej, ten indywidualny 

typ zachowania jest stabilny [2]. Interesujące wydało się więc zatem, jakie czynniki po 

stronie człowieka wpływają na to, że jest on skłonny przyjąć istnienie danej cechy 

u zwierzęcia lub całościowo zaakceptować istnienie osobowości u gatunków innych 

niż homo sapiens. Na przedstawiciela zwierząt do niniejszego badania został wybrany 

kot domowy, ponieważ jego osobowość była już przedmiotem badań m.in. Samuela 

Goslinga i Olivera Johna [3] oraz Carly Litchfield i współpracowników [4]. Na pod-

stawie przeanalizowanej literatury założono, że czynniki, które mogą mieć wpływ na 

akceptację osobowości u kota domowego to religijność chrześcijańska, otwartość na 

doświadczenie oraz empatia [5-13].  

2. Wstęp teoretyczny  

Cytat z Księgi Rodzaju Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie 

płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwie-

rzętami pełzającymi po ziemi [14], jest do dzisiaj szeroko komentowany i uważany 

przez wielu jako najważniejszy fragment Biblii stanowiący o relacji człowiek-zwierzę 

[5]. Św. Tomasz z Akwinu, jeden z doktorów Kościoła, uważał, że W duszach zwierząt 

nierozumnych nie można zaś znaleźć czynności wyższej niż czynność części zmysłowej, 

bo przecież zwierzęta nie poznają umysłowo, ani nie rozumują [15]. Tadeusz Kaleta 

uważa, że takie podejście do zwierząt prezentowane przez św. Tomasza z dużym 

prawdopodobieństwem obowiązuje do dziś w doktrynie Kościoła Katolickiego [6]. 

Jednak należy również zaznaczyć, że św. Tomasz z Akwinu w swoich pracach 

pochwalał wszelką życzliwość w stosunku do zwierząt oraz uważał, że litość wobec 

zwierząt lepiej usposabia człowieka do odczuwania litości wobec ludzi [6]. Natomiast 

sondaż przeprowadzony dla CBOS-u z 2018 roku na temat postaw Polaków wobec 

zwierząt, wykazał, że osoby biorące udział w praktykach religijnych kilka razy 

w tygodniu są bardziej skłonne zgodzić się z opinią, że zwierzęta w mniejszym stopniu 

niż człowiek odczuwają ból [8]. 

Otwartość na doświadczenie jest jednym z czynników Pięcioczynnikowego Modelu 

Osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. Jest on jednym z najbardziej 
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popularnych modeli osobowości, jednak w niniejszym badaniu posłużono się w dużym 

stopniu zbieżnym z nim Inwentarzem Osobowości Hexaco. Osoby o wysokiej otwartości 

na doświadczenie są m.in. niekonwencjonalne, skłonne do kwestionowania autorytetów, 

niezależne w sądach oraz nastawione pozytywnie do odkrywania nowych idei [9]. 

Można zatem zakładać, że osoby o wysokim natężeniu tej cechy będą bardziej skłonne 

zaakceptować istnienie różnic indywidualnych u zwierząt, w tym kotów domowych.  

Empatia jest konstruktem wielowymiarowym, który jako jeden z pierwszych 

zintegrował Mark H. Davis [11]. Davis wyodrębnił aspekty empatii, które zawierają 

w sobie wymiar poznawczy, m.in. skłonność do przyjmowania perspektywy innych 

osób oraz wymiar afektywny, który obejmuje skłonność do odczuwania empatycznej 

troski i współczucia czy skłonność do odczuwania osobistej przykrości w odpowiedzi 

na cierpienie innych [11]. Istnieją dowody na to, że empatia do ludzi i zwierząt jest 

dodatnio skorelowana [12] oraz, że bardziej pozytywne postawy wobec zwierząt 

przejawiają osoby o wyższym poziomie empatii [13]. Tak jak w przypadku zmiennej 

otwartość na doświadczenie, można założyć, że wysoki poziom empatii wpływa na 

akceptację występowania różnic indywidualnych u zwierząt, w tym osobowości u kota 

domowego. 

W celu weryfikacji powyższych przesłanek teoretycznych zaprojektowano badanie, 

do udziału w którym zaproszono osoby studiujące. Postawiono następujące hipotezy 

badawcze: 

H.1. Wysoki poziom religijności chrześcijańskiej jest związany z mniejszą 

akceptacją istnienia osobowości u kota domowego przez studentów.  

H.2.1. Wysoki poziom otwartości na doświadczenie jest związany z większą 

akceptacją istnienia osobowości u kota domowego przez studentów. 

H.2.2. Natężenie cech osobowości takich, jak: ekstrawersja, emocjonalność, 

ugodowość, uczciwość, sumienność u studentów jest związane z poziomem akceptacji 

istnienia osobowości u kota domowego. 

H.3. Wysoki poziom empatii jest związany z wyższą akceptacją istnienia 

osobowości u kota domowego przez studentów. 

H.4.1. Studenci różnych kierunków studiów (psychologia, teologia, biologia) różnią 

się pod względem poziomu akceptacji istnienia osobowości u kota domowego. 

H.4.2. Studenci różnych kierunków studiów (psychologia, teologia, biologia) różnią 

się pod względem natężenia poziomu religijności, cech osobowości i empatii. 

H.5. Studenci, którzy są właścicielami kotów domowych różnią się pod względem 

akceptacji istnienia osobowości u kota domowego od studentów, którzy nie są 

właścicielami kotów domowych. 

3. Metoda 

3.1. Osoby badane  

Badanie zostało przeprowadzone na grupie studentów, głównie biologii, psycho-

logii i teologii. Przebadano 124 osoby, w tym 105 kobiet i 19 mężczyzn. Średni wiek 

badanych wyniósł 22,59 (SD = 2,76; min = 19; max = 32; mdn = 22). Szczegółowe 

dane socjodemograficzne badanej grupy znajdują się w tabeli 1. 
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Tabela 1. Dane socjodemograficzne badanej grupy 

Zmienna 

     n % 

Płeć 

Kobieta 105 84,68 

Mężczyzna 19 15,32 

Kierunek studiów 

Psychologia 54 43,55 

Biologia 32  25,8 

Teologia 14 11,29 

Biotechnologia 4 3,22 

*Inne  20  16,14 

n – ilość badanych  
Źródło: Opracowanie własne 

*Psychologia i instrumentalistyka, specjalność: gra na skrzypcach; Data science; Filozofia i Psychologia 

(w ramach MISH); ISM; Iranistyka; Kognitywistyka,; Marketing; Medioznawstwo; Nauczanie j.angielskiego; 

Położnictwo; Praca socjalna; Prawo; Psychologia i Fizjoterapia; Scenografia; Socjologia; Socjologia 
stosowana i antropologia społeczna; Teologia i psychologia; Teologia i filologia romańska; Weterynaria; 

Biologia i kryminologia. 

Liczbę osób, które zadeklarowały bycie właścicielem kota domowego teraz lub 

w przeszłości, posiadanie innego zwierzęcia domowego teraz lub w przeszłości oraz 

wskaźniki zaangażowania w działania pomocowe na rzecz zwierząt przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Zestawienie odpowiedzi na pytania dotyczące bycia właścicielem kota teraz lub w przeszłości, bycia 
właścicielem innego niż kot zwierzęcia oraz zaangażowania w działania pomocowe na rzecz zwierząt 

 

Pytanie Odpowiedź N % 

Czy jesteś lub 
kiedykolwiek byłeś/aś 

właścicielem/ką kota 

domowego? 

Tak 76 61,29 

Nie 
 

48 

 

38,71 

Czy jesteś lub 

kiedykolwiek byłeś/aś 

właścicielem/ką innego niż 

kot zwierzęcia domowego? 

Tak 50 40,32 

Nie 
 

5 

 

4,03 

Czy angażujesz się 

w działania pomocowe  
na rzecz zwierząt? 

Tak 64 51,61 

Nie 
 

60 

 

48,39 

N – ilość badanych 

Źródło: Opracowanie własne 

Osoby badane, które odpowiedziały twierdząco na pytanie o angażowanie się 

w działania pomocowe na rzecz zwierząt, zostały poproszone o określenie konkretnych, 

podejmowanych w tym kierunku czynności. Wśród odpowiedzi możliwych do zazna-

czenia znajdowały się: wspieranie finansowe fundacji i stowarzyszeń działających na 

rzecz zwierząt, udzielanie się w organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną śro-

dowiska naturalnego np. Greenpeace, WWF, bycie wolontariuszem w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt oraz inne działania. Najwięcej osób badanych, bo 53, zade-
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klarowało wspieranie finansowe fundacji. Udzielanie się w organizacji pozarządowej 

zajmującej się ochroną środowiska naturalnego wybrało 11 osób, natomiast 7 osób jest 

wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Oprócz tego 13 osób zazna-

czyło inny rodzaj podejmowanych zachowań pomocowych, wśród których znalazły się 

czynności: ratowanie dzikich zwierząt, dokarmianie bezdomnych zwierząt, przejście na 

dietę wegańską czy adopcja zwierząt.  

Wśród badanych 70 osób (56,45%) zidentyfikowało się jako wyznawcy wiary 

chrześcijańskiej, 47 osób (37,9%) określiło się jako osoby niewierzące, a 7 osób (5,65%) 

jako wyznawcy innej wiary.  

4. Narzędzia  

W badaniu zastosowano trzy testy psychologiczne oraz ankietę własną. Opis 

wszystkich narzędzi znajduje się poniżej. 

SKRÓCONA SKALA ILORAZU EMPATII (SSIE) – THE EMPATHY 

QUOTIENT (EQ-Short) 

SSIE jest skróconą wersją skali do pomiaru empatii poznawczej i afektywnej. 

Składa się z 22 stwierdzeń określających jak jednostka zachowuje się wobec innych 

ludzi. Pozycje skali dotyczą umiejętności rozpoznawania myśli lub uczuć innych oraz 

reagowania emocjonalnego na inne osoby. Szczegółowy opis teoretycznych podstaw 

Skali SSIE oraz jej konstrukcji i polskiej adaptacji można znaleźć w artykule 

K. Jankowiak-Siudy i J. Kantor-Martynuskiej [17]. Osoba wypełniająca kwestionariusz 

ocenia, w jakim stopniu zgadza się bądź nie zgadza z każdym stwierdzeniem, zazna-

czając jedną z czterech możliwych odpowiedzi na arkuszu („zdecydowanie tak”, „raczej 

tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”). Współczynnik zgodności alfa-Cronbacha dla 

polskiej adaptacji skali wyniósł 0,78.  

SKALA INTENSYWNOŚCI POSTAWY RELIGIJNEJ  

Autorem Skali Intensywności Postawy Religijnej jest W. Prężyna [18]. SIPR zawiera 

20 stwierdzeń, spośród których 10 ma formę odwróconą (wyraża niską intensywność 

postawy religijnej). Skala służy do pomiaru intensywności postawy religijnej u osób 

wyznających chrześcijaństwo. Szczegółowy opis teoretycznych podstaw SIPR oraz jej 

konstrukcji można znaleźć w artykule podejmującym próbę ponownej walidacji 

narzędzia autorstwa J. Śliwaka i R. Bartczuka (2011) [19]. Badany udziela odpowiedzi 

na 7-punktowej skali wyrażającej stopień zgadzania się z danym stwierdzeniem. 

Współczynnik zgodności alfa-Cronbacha dla skali, poddanej ponownej walidacji 

wyniósł 0,96. 

INWENTARZ OSOBOWOŚCI HEXACO 

Inwentarz Osobowości HEXACO został opracowany przez K. Lee oraz M. Ashtona 

[16] i służy do pomiaru sześciu cech osobowości: uczciwość, emocjonalność, ekstra-

wersja, ugodowość, sumienność oraz otwartość na doświadczenie [16]. Rzetelność 

wszystkich skal oryginalnej wersji przekracza 0,70 [16]. Natomiast w polskich 

badaniach odnotowuje się niższą, bo od 0,61 do 0,70 [20]. Badany odpowiada na skali 

5-punktowej (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – ani tak, ani 

nie, 4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie się zgadzam). Szczegółowy opis teoretycznych 

podstaw HEXACO oraz jego konstrukcji można znaleźć w artykule W. Strusa  

i J. Cieciucha [21]. 
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ANKIETA WŁASNA 

Ankieta własna składa się łącznie z 18 pytań. Pierwsze 8 pytań dotyczy płci, wieku, 

kierunku studiów, wyznawanej wiary, bycia właścicielem kota lub innego zwierzęcia 

domowego teraz lub w przeszłości oraz angażowania się lub nie w działania pomo-

cowe na rzecz zwierząt i ich charakteru. Pozostałe 10 pytań miało na celu określenie 

stosunku i postaw osób badanych wobec kotów i zwierząt w ogóle. Badani oszacowali 

swoje odpowiedzi na 10-stopniowej skali. Dla tej części pytań została obliczona 

rzetelność, która wynosi 0,87, jest więc zadowalająca. 

W tabelach od 4 do 7 zaprezentowane zostały podstawowe statystyki opisowe dla 

eksplorowanych zmiennych. Obliczono średnią, medianę, wartość minimalną i maksy-

malną, kurtozę oraz odchylenie standardowe. 

Tabela 4. Statystyki opisowe dla pozycji w ankiecie własnej 

Pozycja Średnia Mediana Min. Maks. 
Kurt
-oza 

Odch. 
std 

1. Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? 9,38 10 4 10 7,69 1,02 

2. Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? 8,70 10 3 10 1,3 1,8 

3. Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są 

równi? 
7,06 8 1 10 -0,4 2,87 

4. Czy uważasz, że zachowanie ludzi 

i zwierząt jest do pewnego stopnia 

podobne? 

7,98 

 

8 

 

1 10 1,77 1,95 

5. Czy uważasz, że zwierzęta podzielają 

z ludźmi niektóre cechy charakteru? 
8,32 9 1 10 2,86 2,04 

6. Czy uważasz, że zwierzęta mają 

osobowość? 
8,27 10 1 10 1,5 2,38 

7. Czy uważasz, że kot ma osobowość? 8,45 10 1 10 2,22 2,38 

8. Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan 

zajmują ważne miejsce w Twoim 

życiu? 

8,75 9 1 10 4,88 1,78 

9. Czy będąc świadkiem znęcania się nad 

zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 
9,19 10 4 10 3,78 1,39 

10.  Czy widząc zranione zwierzę 

byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu 

pomocy? 

9,13 10 1 10 8,78 1,46 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Statystyki opisowe dla zmiennych na Skali Intensywności Postawy Religijnej 

Skala Średnia Mediana Min. Maks. Kurtoza Odch.std 

SIPR 112,3 116,5 58 140 -0,43 21,65 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. Statystyki opisowe dla zmiennych Inwentarza osobowości HEXACO 

Zmienna Średnia Mediana Min. Maks. Kurtoza Odch.std 

UCZ 34,73 35 15 50 -0,05 6,93 

EMO 35,59 36 16 50 -0,08 7,13 

EKS 28,71 28,5 11 47 -0,44 7,16 

UGD 87,45 86 51 121 -0,36 13,17 

SUM 37,11 37 20 50 -0,59 6,89 

OTW 36,86 38 19 49 -0,31 6,91 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 7. Statystyki opisowe dla Skróconej Skali Ilorazu Empatii 

Skala Średnia Mediana Min. Maks. Kurtoza Odch.std 

SSIE 43,63 47,5 24 65 -0,13 8,54 

Źródło: opracowanie własne 

5. Wyniki  

Do weryfikacji hipotez 1, 2, 3 i 5 ze względu na brak normalnego rozkładu zmien-

nych zastosowano testy nieparametryczne. Do sprawdzenia hipotezy 4 ze względu na 

parametryczność rozkładu zmiennych, użyto testu parametrycznego. 

H.1. Wysoki poziom religijności chrześcijańskiej jest związany z mniejszą akcep-

tacją istnienia osobowości u kota domowego przez studentów.  

Wyniki przedstawione w tabeli 8 wskazują na potwierdzenie się hipotezy 1. Obli-

czony współczynnik korelacji Spearmana pomiędzy wynikiem w Skali Intensywności 

Postawy Religijnej a pozycjami w ankiecie własnej: „Czy uważasz, że kot ma osobo-

wość” oraz pozostałymi pozycjami takimi jak „Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są 

równi”, „Czy uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia po-

dobne”, „Czy uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru”, 

„Czy uważasz, że zwierzęta mają osobowość”, okazał się istotny statystycznie i wyniósł 

od -0,35 do -0,44. Świadczy to o umiarkowanym, ujemnym związku pomiędzy 

zmiennymi. Oznacza to, że badani, którzy uzyskali wysoki wynik na skali SIPR 

w mniejszym stopniu byli skłonni zgodzić się ze wspomnianymi wyżej pytaniami 

ankiety własnej. 

Tabela 8. Korelacje współczynnikiem korelacji Spearmana między zmiennymi w ankiecie własnej a Skalą 

Intensywności Postawy Religijnej 

Pozycja w ankiecie własnej SIPR 

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? -0,04 

Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? -0,12 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi?  -0,44*** 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia podobne?  -0,39*** 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru?  -0,35** 

Czy uważasz, że zwierzęta mają osobowość?  -0,33** 

Czy uważasz, że kot ma osobowość?  -0,35** 

Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan zajmują ważne miejsce w Twoim życiu? -0,15 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 0,11 

Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu pomocy? 0,13 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001 

Źródło: opracowanie własne 

H.2.1. Wysoki poziom otwartości na doświadczenie jest związany z większą akcep-

tacją istnienia osobowości u kota domowego przez studentów. 

H.2.2. Natężenie cech osobowości takich, jak: ekstrawersja, emocjonalność, ugodo-

wość, uczciwość, sumienność u studentów jest związane z poziomem akceptacji istnienia 

osobowości u kota domowego. 

Wyniki przedstawione w tabeli 9 potwierdzają hipotezę 2.1 jedynie częściowo. 

Obliczony współczynnik korelacji Spearmana między skalą otwartość na doświad-

czenie Inwentarza Osobowości HEXACO a pozycjami w ankiecie własnej, okazał się 

istotny statystycznie dla pozycji „Czy uważasz, że kot ma osobowość” oraz dla pytania 
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“Jaki jest twój stosunek wobec kotów” i wyniósł kolejno 0,17 oraz 0,2. Oznacza to, że 

istnieje słaby, dodatni związek między tymi zmiennymi. Wysokiemu wynikowi w skali 

otwartość na doświadczenie towarzyszą wysokie wartości we wspomnianych pozycjach 

w ankiecie własnej. Zgodnie z wynikami w tabeli 9 hipoteza 2.2 nie została potwier-

dzona. Obliczony współczynnik korelacji Spearmana między skalami Inwentarza Oso-

bowości HEXACO oraz pozycjami w ankiecie własnej okazał się istotny statystycznie 

jedynie częściowo dla skal ekstrawersja oraz emocjonalność. Dla skali ekstrawersja 

w pytaniu „Jaki jest twój stosunek wobec kotów” współczynnik korelacji Spearmana 

wyniósł -0,2, co świadczy o słabym, ujemnym związku między zmiennymi. Dla skali 

emocjonalność w pozycjach „Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi”, „Czy uwa-

żasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia podobne”, „Czy uważasz, 

że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru”, „Czy uważasz, że zwierzęta 

mają osobowość”, „Czy będąc świadkiem znęcania się nad zwierzęciem zareagował-

byś/abyś” oraz „Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu 

pomocy” korelacja mieści się w granicach od 0,18 do 0,23, oznaczając słabą, dodatnią 

korelację między zmiennymi.  

Tabela 9. Korelacje współczynnikiem korelacji Spearmana między zmiennymi w ankiecie własnej a skalami 
w Inwentarzu Osobowości HEXACO 

Pozycja w ankiecie własnej OTW SUM UGD EKS EMO UCZ 

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? -0,07 -0,14 -0,11 -0,02 0,16 -0,16 

Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? 0,20* -0,02 -0,03 -0,21* 0,11 -0,07 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi? 0,14 -0,07 -0,11 -0,02 0,19* -0,11 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt 
jest do pewnego stopnia podobne? 

0,05 -0,02 -0,08 -0,06 0,18* -0,02 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają 
z ludźmi niektóre cechy charakteru? 

0,04 -0,04 -0,14 -0,06 0,18* -0,03 

Czy uważasz, że zwierzęta mają osobowość? 0,13 -0,03 -0,08 -0,09 0,19* -0,15 

Czy uważasz, że kot ma osobowość? 0,17* -0,03 -0,11 -0,09 0,13 -0,13 

Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan 

zajmują ważne miejsce w Twoim życiu? 
0,08 -0,03 -0,11 -0,03 0,15 -0,06 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad 

zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 
0,11 -0,09 -0,10 0,14 0,21* -0,07 

Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś 

gotowy/a udzielić mu pomocy? 
0,08 -0,06 -0,02 0,09 0,23* -0,07 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001,  

OTW – otwartość na doświadczenie, UGD – ugodowość, EKS – ekstrawersja, SUM – sumienność, EMO – 

emocjonalność 
Źródło: opracowanie własne 

H.2.2. Natężenie cech osobowości takich, jak: ekstrawersja, emocjonalność, ugodo-

wość, uczciwość, sumienność u studentów jest związane z poziomem akceptacji istnienia 

osobowości u kota domowego. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi wynikami w tabeli 9 hipoteza 2.2 nie została 

potwierdzona. Obliczony współczynnik korelacji Spearmana między skalami Inwentarza 

Osobowości HEXACO oraz pozycjami w ankiecie własnej okazał się istotny staty-

stycznie jedynie dla skal ekstrawersja oraz emocjonalność. Dla skali ekstrawersja 

w pytaniu „Jaki jest twój stosunek wobec kotów” współczynnik korelacji Spearmana 

wyniósł -0,205, co świadczy o słabym, ujemnym związku między zmiennymi. Dla 



 

Agnieszka Żyła 
 

132 

 

skali emocjonalność w pozycjach „Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi”, „Czy 

uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia podobne”, „Czy 

uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru”, „Czy uważasz, 

że zwierzęta mają osobowość”, „Czy będąc świadkiem znęcania się nad zwierzęciem 

zareagowałbyś/abyś” oraz „Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś gotowy/a udzielić 

mu pomocy” korelacja mieści się w granicach od 0,18 do 0,23, oznaczając słabą, 

dodatnią korelację między zmiennymi. Oznacza to, że badani, którzy uzyskali wysoki 

wynik na skali emocjonalność w większym stopniu byli skłonni zgodzić się ze wspom-

nianymi wyżej pytaniami ankiety własnej. 

H.3. Wysoki poziom empatii jest związany z wyższą akceptacją istnienia 

osobowości u kota domowego przez studentów. 

Wyniki przedstawione w tabeli 10 potwierdzają częściowo hipotezę 3. Współczynnik 

korelacji Spearmana obliczony dla wyniku Skali Skróconego Ilorazu Empatii okazał 

się istotny statystycznie dla następujących pytań w ankiecie własnej: „Jaki jest twój 

stosunek wobec zwierząt”, „Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi”, „Czy 

uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia podobne”, „Czy 

uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru”, „Czy uważasz, 

że zwierzęta mają osobowość”, „Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan zajmują ważne 

miejsce w Twoim życiu”, „Czy będąc świadkiem znęcania się nad zwierzęciem zareago-

wałbyś/abyś” oraz „Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu 

pomocy”. Wartość istotnych korelacji wahała się od 0,18 do 0,26. Oznacza to, że 

korelacja między wspomnianymi zmiennymi jest dodatnia i mieści się w granicach od 

słabej do umiarkowanej. Oznacza to, że badani, którzy uzyskali wysoki wynik na skali 

SSIE w większym stopniu byli skłonni zgodzić się ze wspomnianymi wyżej pytaniami 

ankiety własnej. 

Tabela 10. Korelacje współczynnikiem Spearmana między pytaniami w ankiecie własnej a Skróconą Skalą 

Ilorazu Empatii 

Pozycja w ankiecie własnej SSIE 

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt?  0,19* 

Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? 0,14 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi?  0,21* 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt jest do pewnego stopnia podobne? 0,10 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi niektóre cechy charakteru?  0,23** 

Czy uważasz, że zwierzęta mają osobowość?  0,21* 

Czy uważasz, że kot ma osobowość? 0,17 

Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan zajmują ważne miejsce w Twoim życiu?  0,18* 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad zwierzęciem zareagowałbyś/abyś?  0,23** 

Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu pomocy?  0,26** 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001  
Źródło: opracowanie własne 

H.4.1. Studenci różnych kierunków studiów (psychologia, teologia, biologia) różnią 

się pod względem poziomu akceptacji istnienia osobowości u kota domowego. 

W celu weryfikacji hipotezy 4.1 przeprowadzone zostały nieparametryczne testy 

pozwalające na analizę różnic międzygrupowych w badanej populacji. Ze względu na 

liczbę porównywanych grup oraz brak rozkładu normalnego mierzonych zmiennych 
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zastosowano test Kruskala-Wallisa oraz test post-hoc Dunna, w celu dokładniejszej 

analizy różnic między porównywanymi grupami.  

Wyniki analizy istotności różnic przedstawione w tabeli 11 i tabeli 12 wskazują, że 

zachodzi istotna statystycznie różnica w poziomie deklarowanej akceptacji istnienia 

osobowości u kota domowego przez studentów psychologii, biologii i teologii oraz dla 

pozostałej części pytań w ankiecie własnej. Akceptacja istnienia osobowości u kota 

domowego jest najwyższa u studentów biologii, natomiast najniższa u studentów 

teologii. Można zatem uznać hipotezę 4.1 za potwierdzoną. 

Tabela 11. Wynik testu istotności różnic Kruskala-Wallisa dla studentów psychologii, biologii i teologii dla 
pytań w ankiecie własnej 

Pozycja 
N 

Suma 
Rang 

Średnia 
Rang 

Test Kruskala-Wallisa 

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? 100 1,234 0,617 2,287 0,319 

Jaki jest Twój stosunek wobec 

kotów? 
100 8,289 4,144 2,592 0,274 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są równi? 100 104,553 52,277 10,476  0,005** 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi i zwierząt 

jest do pewnego stopnia podobne? 
100 71,444 35,772 10,758 0,005** 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają z ludźmi 

niektóre cechy charakteru? 
100 82,887 41,444 11,793 0,003** 

Czy uważasz, że zwierzęta mają osobowość? 100 91,737 45,869 11,509 0,003** 

Czy uważasz, że kot ma osobowość? 100 95,523 47,762 10,909 0,004** 

Czy zwierzęta  
i troska o ich dobrostan zajmują ważne miejsce 

w Twoim życiu? 

100 28,923 14,462 11,531 0,003** 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad 

zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 
100 6,914 3,457 5,438  0,066 

Czy widząc zranione zwierzę byłbyś/abyś 

gotowy/a udzielić mu pomocy? 
100 5,687 2,844 1,840 0,398 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001, N – liczba przebadanych osób 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 12. Wynik testu post-hoc Dunna w celu sprawdzenia dokładnych różnic między porównywanymi 

grupami 

Pozycja w ankiecie własnej Biologia-

Psychologia 
Biologia-Teologia 

Psychologia-

Teologia 

 z p z p z p 

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? 1,35 0,08 1,19 0,116 0,26 0,394 

Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? -0,41 0,33 1,21 0,112 1,61 0,054 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są 
równi? 

0,87 0,19 3,18 <,001*** 2,75 0,003** 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi 
i zwierząt jest do pewnego stopnia 

podobne? 

0,15 0,43 3,01 0,001** 3,10 
<,001**

* 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają 

z ludźmi niektóre cechy charakteru? 
1,04 0,14 3,39 <,001*** 2,85 0,002** 

Czy uważasz, że zwierzęta mają 

osobowość? 
1,44 0,07 3,39 <,001*** 2,54 0,005** 

Czy uważasz, że kot ma osobowość? 1,52 0,06 3,30 <,001*** 2,39 0,008** 
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Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan 

zajmują ważne miejsce w Twoim 

życiu? 

2,66 0,004** 3,06 0,001** 1,29 0,09 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad 

zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 
2,19 0,014* 0,25 0,39 1,36 0,08 

Czy widząc zranione zwierzę 

byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu 
pomocy? 

1,03 0,15 -0,33 0,36 1,12 0,12 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001 
Źródło: opracowanie własne 

H.4.2. Studenci różnych kierunków studiów (psychologia, teologia, biologia) różnią 

się pod względem natężenia poziomu religijności, cech osobowości i empatii. 

Weryfikując hipotezę 4.2. dla zmiennych empatia i osobowość w celu analizy różnic 

między więcej niż dwoma grupami oraz ze względu na rozkład normalny uzyskanych 

wyników skorzystano z jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Z powodu 

braku rozkładu normalnego dla Skali Intensywności Postawy Religijnej, analiza różnic 

między grupami dla tej zmiennej została przeprowadzona przy pomocy testu Kruskala-

Wallisa oraz testu post-hoc Dunna, którego rezultaty zostały przedstawione na rysunku 1 

w celu dokładniejszej analizy różnic między porównywanymi grupami.  

Wyniki przedstawione w tabeli 13 wskazują na brak istotnych statystycznie różnic 

między studentami psychologii, biologii i teologii pod względem natężenia poziomu 

empatii oraz cech osobowości. Jednocześnie zaobserwowano istotne statystycznie 

różnice pod względem natężenia poziomu religijności między studentami teologii 

a psychologii i biologii, które zostały przedstawione w tabeli 14. Najwyższy poziom 

intensywności postawy religijnej występuje u studentów teologii, najniższy u studen-

tów psychologii. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że hipoteza 4.2. 

została częściowo potwierdzona. 

Tabela 13. Wynik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA dla studentów psychologii, biologii i teologii 

w SSIE i HEXACO 

Skala N Suma Rang Średnia Rang p 

SSIE 100 414,701 207,351 0,057 

OTW 100 44,055 22,027 0,599 

SUM 100 39,970 19,985 0,657 

UGD 100 74,317 37,159 0,811 

EKS 100 166,137 83,069 0,220 

EMO 100 80,348 40,174 0,466 

UCZ 100 167,808 83,904 0,199 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001, N – liczba przebadanych osób  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 14. Wynik testu istotności różnic Kruskala-Wallisa dla studentów psychologii, biologii i teologii na 

Skali Intensywności Postawy Religijnej 

Skala N Suma Rang Średnia Rang Test Kruskala-Wallisa 

SIPR 57 9694,095 4847,047 25,254 p = <,001*** 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001, N – liczba przebadanych osób 

Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek1. Graficzne przedstawienie różnic w wynikach SIPR porównywanych grup za pomocą testu post-

hoc Dunna [opracowanie własne] 

 H.5. Studenci, którzy są właścicielami kotów domowych różnią się pod względem 
akceptacji istnienia osobowości u kota domowego od studentów, którzy nie są 
właścicielami kotów domowych.  

Do weryfikacji hipotezy 5 ze względu na brak rozkładu normalnego analizowanych 
zmiennych użyto testu nieparametrycznego Manna-Whitney’a dla dwóch porówny-
wanych grup.  

Wyniki analizy istotności różnic przedstawione w tabeli 17 wskazują na występo-
wanie istotnej statystycznie różnicy pomiędzy osobami będącymi właścicielami kotów 
domowych, a osobami, które właścicielami nie są, pod względem deklarowanej akcep-
tacji osobowości u kota domowego. Istotna statystycznie różnica zachodzi również pod 
względem następujących pozycji: „Jaki jest Twój stosunek wobec kotów” oraz „Czy 
uważasz, że zwierzęta mają osobowość”. Wyższe wyniki we wszystkich wymienionych 
pozycjach uzyskały osobą będące właścicielami kota domowego. Hipoteza 5 została 
potwierdzona. 

Tabela 15. Wynik testu istotności różnic Manna-Whitney’a dla właścicieli i nie-właścicieli kotów w ankiecie 

własnej 

Pozycja w ankiecie własnej 

 
Właściciele kotów 

Nie-właściciele 

kotów 

Test Manna-

Whitney’a 

 N M SD N M SD   

Jaki jest twój stosunek wobec zwierząt? 76 9,5 0,72 48 9,1 1,35 1575, 0,141 

Jaki jest Twój stosunek wobec kotów? 76 9,4 1,21 48 7,6 2,08 891,0 < ,001*** 

Czy uważasz, że ludzie i zwierzęta są 

równi? 
76 7,3 2,57 48 6,6 3,26 1656, 0,384 

Czy uważasz, że zachowanie ludzi 

i zwierząt jest do pewnego stopnia 

podobne? 

76 8,1 1,95 48 7,8 1,97 1706, 0,540 

Czy uważasz, że zwierzęta podzielają 

z ludźmi niektóre cechy charakteru? 
76 8,6 1,82 48 7,9 2,32 1550, 0,145 

Czy uważasz, że zwierzęta mają 

osobowość? 
76 8,6 2,10 48 7,6 2,68 1416, 0,025* 

Czy uważasz, że kot ma osobowość? 76 8,8 2,01 48 7,8 2,77 1403, 0,018* 

Czy zwierzęta i troska o ich dobrostan 

zajmuje ważne miejsce w Twoim 

życiu? 

76 9,1 1,20 48 8,2 2,35 1476, 0,057 

Czy będąc świadkiem znęcania się nad 

zwierzęciem zareagowałbyś/abyś? 
76 9,0 1,46 48 9,4 1,23 2126, 0,068 
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Czy widząc zranione zwierzę 

byłbyś/abyś gotowy/a udzielić mu 

pomocy? 

76 9,0 1,63 48 9,3 1,15 1999, 0,312 

*p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001 

Źródło: opracowanie własne 

6. Dyskusja wyników 

Współczynnik korelacji Spearmana dla hipotezy 1 wyniósł od -0,35 do -0,44, co 

oznacza umiarkowaną, ujemną korelację. Wynik ten świadczy o tym, że osoby bardziej 

religijne mogą być mniej skłonne do zaakceptowania osobowości, w tym cech podob-

nych do ludzkich u kotów i zwierząt w ogóle. Wynik ten pokrywa się z założeniami 

teoretycznymi, które zostały poczynione na początku pracy. Podejście Kościoła Kato-

lickiego do kwestii rozumności zwierząt od setek lat pozostaje w dużej mierze nie-

zmienne [6]. Zarówno hipotezę 2.1 jak i 2.2. nie można uznać za w pełni potwierdzoną. 

Nie istnieją wystarczająco mocne dowody na to, że osobowość człowieka w tym 

poziom otwartości na doświadczenie, ekstrawersji, emocjonalności, ugodowości, su-

mienności i uczciwości, ma wpływ na uznanie występowania osobowości u zwierząt. 

Jednak słabe ale dodatnie związki między otwartością na doświadczenie i emocjo-

nalnością a częścią pytań zawartych w ankiecie własnej może sugerować potrzebę 

ponownego zbadania związku opisanych zmiennych z uznaniem osobowości u zwierząt. 

Hipoteza 3 na temat związku poziomu empatii z akceptacją istnienia osobowości 

u kota domowego została jedynie częściowo potwierdzona. Zauważono szczególnie 

umiarkowanie dodatnie związki między empatią a pytaniami wiązanymi z dobrosta-

nem zwierząt i działaniami pomocowymi. Może wiązać się to z informacjami zawartymi 

w analizowanej literaturze, na temat tego, że osoby o wyższym poziomie empatii 

przejawiają bardziej pozytywne postawy wobec zwierząt [13] oraz ogólnie większą 

skłonność do przyjmowania perspektywy innych, odczuwania empatycznej troski 

i współczucia [11]. Wyniki hipotez 4.1. i 4.2. ujawniły różnice w stopniu akceptacji 

osobowości u kotów i innych zwierząt również w zależności od studiowanego przez 

osoby badane kierunku. Najwyższy poziom akceptacji osobowości u kota domowego 

został odnotowany u studentów biologii, a najniższy u studentów teologii. Ci ostatni 

uzyskali także najwyższe wyniki na Skali Intensywności Postawy Religijnej wśród 

badanych studentów trzech kierunków. Tego rodzaju wyniki znajdują zatem uzasad-

nienie w hipotezie 1 niniejszego badania, która potwierdziła, że osoby bardziej religijne 

mogą być w mniejszym stopniu otwarte na uznanie występowania właściwości psy-

chicznych takich jak osobowość u innych gatunków, ze względu na nauczanie Kościoła 

katolickiego [15]. Natomiast na większą akceptację istnienia osobowości u zwierząt 

przez studentów biologii mogą składać się zmienne nieujęte w tym badaniu, na 

przykład szeroko pojęty światopogląd badanych. Ostatnią, hipotezę 5 również można 

uznać za potwierdzoną. Osoby, które są właścicielami kotów będą skłonne uznać 

istnienie osobowości u tego gatunku szybciej, niż osoby, które nie posiadają lub nigdy 

nie były właścicielami tych zwierząt i z tego powodu być może odczuwają mniejszą 

sympatię do kotów, co przełożyło się na odpowiedzi tych osób w ankiecie własnej.  
Podjęty temat jest ważny ze względu na jego społeczne znaczenie. Istotne wydaje 

się aby szczególnie teraz, kiedy publicznie nagłaśniane są kwestie ochrony zagrożo-
nych gatunków, zmniejszającej się bioróżnorodności, wpływu diety na zmiany klimatu, 
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czy ustawodawstwa mającego na celu chronić prawa zwierząt, przypomnieć, że zwie-
rzęta nie różnią się aż w takim stopniu od człowieka, jak przez lata się wydawało. Ze 
względu na swoją unikatowość oraz pilotażowy charakter badania tematyka ta wymaga 
dalszych, pogłębionych analiz. 
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O współczesnym człowieku i jego podejściu do zwierząt – związek religijności 

chrześcijańskiej, osobowości i empatii z akceptacją osobowości u kota domowego 

Streszczenie  

Próba uchwycenia oraz opisu osobowości zwierząt, miał miejsce dopiero w XX w. (Strelau, 2016). Głów-

nym celem niniejszego badania jest spojrzenie na tę kwestię z zupełnie innej strony, a mianowicie, jakiego 
rodzaju cechy psychologiczne człowieka mają wpływ na akceptację istnienia osobowości u gatunków innych 

niż człowiek. Poczynione zostały zatem założenia, że czynniki, które mogą mieć wpływ na akceptację 

istnienia osobowości zwierząt, na przykładzie kota domowego, to poziom religijności chrześcijańskiej, 

osobowość oraz empatia. W przeprowadzonym badaniu do pomiaru tych trzech zmiennych użyto kolejno 
Skali Intensywności Postawy Religijnej, Inwentarza Osobowości HEXACO (Ashton, Lee, 2009) oraz 

Skróconej Skali Ilorazu Empatii. Do określenia stopnia akceptacji istnienia osobowości kota domowego 

przez badanych posłużono się ankietą własną. Przebadano 124 studentów, w tym 105 kobiet i 19 

mężczyzn. Średni wiek badanych wyniósł 22,59 (SD = 2,76; min = 19; max = 32; mdn = 22). Uzyskane 
wyniki wskazują na to, że większa akceptacja osobowości u kota domowego związana jest z niższym 

poziomem religijności chrześcijańskiej (r = -0,35 do r = -0,44), większą otwartością na doświadczenie (r = 0,17 

do r = 0,2) oraz wyższym poziomem empatii (r = 0,18 do r = 0,26). Może to oznaczać, że osoby mniej 

religijne, bardziej otwarte na nowe doświadczenia oraz empatyczne, będą bardziej skłonne do akceptacji 

pewnych właściwości psychicznych u zwierząt, które do tej pory zarezerwowane były jedynie dla gatunku 

homo sapiens. Podjęty w badaniu temat ze względu na swoją unikatowość wymaga dalszych analiz.  

Słowa kluczowe: psychologia zwierząt, osobowość, religijność, otwartość, empatia 

About modern man and his approach to animals – the relationship of Christian 

religiosity, personality and empathy to personality acceptance in the domestic cat 

The attempt to capture and describe animal personality, did not take place until the 20th century. The main 

purpose of the present study is to look at this issue from a completely different angle, namely, what kind of 

human psychological characteristics influence the acceptance of the existence of personality in non-human 
species. Thus, assumptions were made that the factors that may influence the acceptance of the existence of 

animals’ personality, using the domestic cat as an example, are the level of Christian religiosity, personality, 

and empathy. In the conducted study, the Religious Attitude Intensity Scale, the HEXACO Personality 

Inventory, and the Abbreviated Empathy Quotient Scale were used successively to measure these three 
variables. A self-administered questionnaire was used to determine respondents' acceptance of the existence of 

the pet cat personality. 124 students were surveyed, including 105 females and 19 males. The mean age of 

the respondents was 22.59 (SD = 2.76; min = 19; max = 32; mdn = 22). The results indicate that greater 

personality acceptance in the cat is associated with lower levels of Christian religiosity (r = -0.35 to  
r = -0.44), greater openness to experience (r = 0.17 to r = 0.2), and higher levels of empathy (r = 0.18 to  

r = 0.26). This may imply that individuals who are less religious, more open to new experiences, and more 

empathetic will be more likely to accept certain psychological properties in animals that were previously 

reserved only for the homo sapiens species. Due to its uniqueness, the topic undertaken in the study 
requires further analysis.  

Keywords: animal psychology, personality, religiosity, openness, empathy 
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