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Profesor dr hab. Olga Czerniawska
(4.04.1930 – 1.11.2020)
Profesor Olga Czerniawska urodziła się 4 kwietnia 1930 roku w Łodzi. Ojciec
Jej był lekarzem weterynarii. W roku 1937 rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. W czasie wojny została wraz z rodziną wysiedlona do Głowna w Generalnej Guberni. Uczyła się tam na tajnych kompletach. W roku 1945 powróciła
do Łodzi i kontynuowała naukę. W roku 1948 ukończyła liceum humanistyczne Janiny Czapczyńskiej. W latach 1948–1952 studiowała historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów w latach
1952–1954 wykonywała prace zlecone dla Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu
Historii i Historiografii PAN. W latach 1954–1956 uczestniczyła w seminarium
historii – historiografii prowadzonym przez prof. M. Serejskiego. Następnie w latach 1958–1960 uczestniczyła w seminarium doktoranckim z historii Polski prof.
dr. S. Kuczyńskiego.
Po studiach, od 1954 roku podjęła pracę w Młodzieżowym Domu Kultury w Łodzi jako instruktor historii, a od 1957 roku w Liceum dla Pracujących
w Łodzi jako nauczycielka historii. Te działania ukierunkowały zainteresowania
Profesor Czerniawskiej w obszarze pedagogiki społecznej i oświaty dorosłych. Od
1962 do 1979 brała udział w konwersatorium Pedagogiki Społecznej prowadzonym przez profesora Aleksandra Kamińskiego, pod opieką którego przygotowała
pracę doktorską pt. Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne i którą obroniła
w 1968 roku. Na skutek reorganizacji szkolnictwa dla pracujących w 1967 roku
Profesor Czerniawska podjęła pracę w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Łodzi. Badawczo zajęła się problematyką popularyzacji
wiedzy, metodyką pracy oświatowej, placówkami kulturalno-oświatowymi i ich
słuchaczami. Współpracowała w tym czasie bardzo aktywnie z Towarzystwem
Wiedzy Powszechnej.
W 1972 roku Olga Czerniawska rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim,
jako starszy wykładowca w Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym Uniwersytetu Łódzkiego, następnie po jego reorganizacji (od 1977 roku)
w Katedrze Pedagogiki Społecznej UŁ, łącząc w czasie swojej pracy naukowej
zainteresowania andragogiczne z gerontologicznymi oraz z nurtem poradnictwa.
Ten ostatni temat uczyniła zarazem przedmiotem swojej rozprawy habilitacyjnej
pt. Poradnictwo jako wzmocnienie środowiska wychowawczego, na podstawie
której uzyskała w 1978 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 1981
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roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Oświaty Dorosłych, którego powołania
była inicjatorką. W latach 1984–1992 była również Kierownikiem Katedry Teorii
Wychowania. A od 1992 do czasu przejścia na emeryturę (do roku 2000) kierownikiem Katedry Teorii Wychowania i Zakładu Oświaty Dorosłych na Wydziale
Nauk o Wychowaniu UŁ. W roku 1990 została powołana przez Rektora UŁ na
stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w dniu 31 maja 1996 roku Prezydent
RP nadał Jej tytuł profesora na podstawie pracy Oświata dorosłych we Włoszech.
W roku akademickim 1999/2000 z racji osiągniętego wieku emerytalnego Profesor
Czerniawska kończy swoją pracę zawodową w pełnym wymiarze zatrudnienia na
UŁ, gdzie poza swoją działalnością naukową pełniła między innymi funkcję prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Funkcję tę sprawowała w okresie
stanu wojennego, wspierając internowanych studentów. Pełniła również funkcję
wicedyrektora ds. naukowych w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym. Od 1995 roku rozpoczęła współpracę z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (wcześniej Wyższą Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi), w której pełniła funkcję kierownika Katedry Andragogiki
i Pracy Socjalnej.
Dorobek naukowy Profesor Olgi Czerniawskiej wyraża się łącznie w ponad
200 rozprawach. Jest autorką 9 książek, do najważniejszych należy zaliczyć
Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne (Warszawa 1970), Poradnictwo jako
wzmacnianie środowiska wychowawczego (Warszawa 1977), Szkice z andragogiki i gerontologii (Łódź 2007), Drogi i bezdroża w andragogice i gerontologii
(Łódź 2012), Nowe drogi w andragogice i gerontologii (Łódź 2017). Była autorką
licznych artykułów, redakcji prac naukowych, recenzji prac polskich i zagranicznych, autorką trzech haseł encyklopedycznych. W pracy naukowej Profesor Olgi
Czerniawskiej ważną rolę spełniały recenzje z każdego zakresu zainteresowań
badawczych. Zawsze starała się recenzować te prace, które mogły przyczyniać
się do rozwoju andragogicznej teorii i inspirować kolejne badania. Ogółem napisała 22 recenzje, w tym 13 z prac obcojęzycznych. Przybliżyła oryginalne prace
twórcze takich autorów jak: Pierre Goguelin, Ducio Demetrio, Pierre Domince,
Ettore Gelpi, doprowadziła do ich przetłumaczenia i wydania, każdą opatrując
osobistym wstępem. Uczestniczyła w przeszło 200 konferencjach ogólnopolskich
i międzynarodowych, wygłaszając w ich trakcie referaty plenarne i komunikaty
z badań. Warto w tym miejscu wymienić m.in. IV Międzynarodową Konferencję
Oświaty Dorosłych UNESCO w Paryżu (1984) oraz dwie konferencje UNESCO
w Polsce. Sama zorganizowała na Uniwersytecie Łódzkim 11 międzynarodowych
konferencji. Wygłaszała wykłady w czasie swoich wizyt profesorskich w Czechach, we Włoszech, we Francji, na Słowacji, w Portugalii, w Niemczech. W 1992
roku została zaproszona do Budapesztu na konferencję organizowaną z inicjatywy
parlamentu węgierskiego, poświęconą roli środowiska społecznego.
Pod kierunkiem Profesor O. Czerniawskiej powstało 10 prac doktorskich.
Recenzowała liczne prace doktorskie. Przygotowywała recenzje wydawnicze

i naukowe prac habilitacyjnych. Aktywnie działa w Zespole Pedagogiki Dorosłych
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Za swoją działalność organizacyjną, dydaktyczną i wychowawczą była nagradzana sześciokrotnie przez Rektora UŁ. Również sześciokrotnie była nagradzana
za pracę naukowo-badawczą. W 1997 roku uzyskała nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej za książkę pt. Edukacja dorosłych we Włoszech. W toku swojej pracy
zawodowej została odznaczona i wyróżniona: Złotą Odznaką Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP (1976), Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1984), Złotą
Odznaką UŁ (1992), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990), Medalem
w Służbie Społeczeństwu i Nauce (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia (1988), Medalem Universitas Lodziensis
Merentibus (2006).
Była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łodzi, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej i Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (w tym przewodniczącą Łódzkiego Oddziału
do roku 2000 i inicjatorką jego powstania). Ponadto była członkiem założycielem
Akademickiego Towarzystwa Andrologicznego, członkiem Zarządu Association
Internationale des Universites du 3e Age. Należała również do European Society
for Research on the Education of Adults. Była członkiem rad naukowych periodyków: Oświata Dorosłych, Edukacja Dorosłych, Gerontologia Polska, Rocznik
Andragogiczny.
Profesor Olga Czerniawska, stworzyła łódzką szkołę myśli andragogicznej
i gerontologicznej. Cechowała Ją wrażliwość społeczna, umiejętność integracji
środowiska naukowego, zarówno najbliższych współpracowników, jak i osób
z innych ośrodków naukowych. Wyróżniał Ją życzliwy stosunek do ludzi, umiejętność inspirowania do pracy naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, ale także
społecznej. Profesor Czerniawska była dla swoich uczniów wzorem rzetelności,
pracowitości, odpowiedzialności, dzielności i stawiania sobie wysokich wymagań.
Z głębokim żalem żegnamy wybitnego naukowca, humanistę, mistrza i nauczyciela.
Elżbieta Woźnicka
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Agnieszka Stopińska-Pająk
ORCID 0000-0002-8631-5825

WPROWADZENIE
Aktualny, 1 numer 2020 roku Edukacji Dorosłych, ukazuje się w czasie
szczególnym, czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia jest doświadczeniem nas wszystkich i to nie tylko w Polsce, ale doświadczeniem globalnym,
dotykającym ludzi niezależnie od kultury, miejsca, kraju, pozycji społecznej, zamożności etc. To chyba pierwsze w tym wieku tego typu doświadczenie, które
sprawia, iż dostrzegamy konieczność ponownego spojrzenia na wiele kwestii społecznych, redefiniowania różnych pojęć, w tym tych dotyczących edukacji, uczenia
się. Doświadczenie to unaoczniło nam też, jak radykalnie i niemal natychmiast
może się zmienić nasza codzienność, nasze relacje z innymi, z najbliższego otoczenia, ale także z innymi – tymi bardziej od nas oddalonymi. Czy w kontekście
tego doświadczenia, którego źródłem niewątpliwie jest sam człowiek, i który poprzez swoje nieodpowiedzialne postępowanie doprowadził do zmian klimatycznych, zaburzeń w ekosystemach, bioróżnorodności etc., uruchamiamy działania
zapobiegające dalszej degradacji środowiska? Czy jesteśmy gotowi na te nowe
wyzwania? Czy podejmiemy próbę uczenia się od nowa, układania relacji, kształtowania przyszłości bardziej przyjaznej dla życia człowieka, z poszanowaniem
praw zwierząt, przyrody, bez uzurpacji prawa do zawłaszczania Ziemi tylko dla
siebie? Pytań można postawić więcej, ale wszystkie prowadzą do konkluzji, iż
szczególnego znaczenia nabiera edukacja człowieka, a z naszej perspektywy przede wszystkim człowieka dorosłego, głównie w wymiarze etycznym – odpowiedzialności za swoje działania, odpowiedzialności przed sobą, ale zwłaszcza przed
swoimi dziećmi i wnukami. To przecież dorośli podejmują decyzje mające wpływ
na nas wszystkich i to oni potrzebują wiedzy oraz edukacji, ale także, a może
nawet przede wszystkim, kształtowania świadomości i zrozumienia konieczności
innego patrzenia na prawa człowieka, zarówno w wymiarze relacji społecznych,
osobistych, jak i w kontekście korzystania z zasobów naturalnych i organizowania
życia na Ziemi z uwzględnieniem, że są one nie tylko dla nas oraz nie tylko tu
i teraz.
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Zagadnienia te, jak sądzę, będą szczególnie eksplorowane badawczo w najbliższym czasie. Jednak już w aktualnym numerze naszego pisma pojawiły się
artykuły, których problematyka uwzględnia kontekst pandemii w procesie uczenia
się dorosłych – to teksty Zuzanny Wojciechowskiej i Violetty Rodek. Pierwszy
ukazuje uczenie się dorosłych mężczyzn w rolach rodzinnych, drugi – uczenie
się studentów/studentek w nowej pandemicznej sytuacji. Także i inne artykuły,
chociaż niepowiązane bezpośrednio z doświadczeniami wynikającymi ze skutków
pandemii, podejmują tematy, które właśnie teraz nabierają dodatkowego znaczenia
– to teksty Magdaleny Giercarz-Borkowskiej, ale także Anny Lubrańskiej i Judyty
Noremberg oraz Aliny Dworak i Marianny Dąbrowskiej-Wnuk.
Druga grupa analizowanych zagadnień dotyczy starości, uczenia się w starości
i jej doświadczania – teksty Renaty Koniecznej-Woźniak i Krystyny Kacprowskiej
oraz tekst Marcina Muszyńskiego ukazujący metodologiczne aspekty badań starości i starzenia, który równocześnie włącza się w zapoczątkowany w 2. numerze
2018 roku dyskurs metodologiczny badań realizowanych w andragogice.
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru 2020 roku Edukacji Dorosłych.
Mamy nadzieję, że ukazane zagadnienia będą prowokować do dyskusji i dalszych
poszukiwań badawczych. Zapraszamy do nadsyłania tekstów i wzbogacania naszego pisma.
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Od dyscyplinarności
do transdyscyplinarności – wybrane
implikacje wytwarzania wiedzy o starości
i starzeniu się
Słowa kluczowe: dyscyplinarność, multidyscyplinarność, interdyscyplinarność,
transdyscyplinarność, starość, starzenie się, gerontologia społeczna.
Streszczenie: Celem artykułu jest przyjrzenie się, w wybranym zakresie, odmiennościom wytwarzania wiedzy naukowej o starości i starzeniu się w czterech odsłonach –
dyscyplinarnym, multidyscyplinarnym, interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym,
oraz zwrócenie uwagi na szanse i bariery, jakie niesie każda z tych perspektyw, bez
opowiadania się po którejś ze stron. W efekcie powstaje namysł nad samowiedzą
badacza w odniesieniu do praktyki jego naukowych zmagań, gdzie może on spojrzeć
na gerontologię społeczną bardziej refleksyjnie. Wyniki tych analiz w wielu przypadkach dają się odnieść do innych obszarów nauk społecznych.

Wprowadzenie
Właściwy rozwój gerontologii społecznej jako nauki przypada na drugą połowę XX wieku (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 2006, s. 14). Wiedza
naukowa o starości i starzeniu się od początku wykraczała poza dyscyplinarne
ramy. Jednocześnie duży wzrost zainteresowania w ostatnich dekadach tą dziedziną, między innymi na skutek dużych przeobrażeń demograficznych, społecznych
i ekonomicznych, sprawił trudności w jej uporządkowaniu i systematyzacji według
kryteriów naukowości. Dynamicznie rozwijająca się gerontologia społeczna przez
jednych traktowana jest jako multidyscyplinarny obszar badań in statu nascendi
(Muszyński, 2011, s. 236–237) lub jako archipelag wiedzy niedający się zespolić
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w jedno (Achenbaum, 1995, s. 113), któremu brakuje jądra, wspólnej podstawy
(Estes i in., 1992). Jako przykład podaje się, że do tej pory gerontologia społeczna
jako nauka nie potrafiła i nadal nie potrafi pozbyć się wieloznaczności pojęcia starość i starzenie się, a w wielu wymiarach wciąż pozostaje nierozpoznanym etapem
życia człowieka (Dubas, 2013, s. 135–152). Z drugiej strony można spotkać się
ze stanowiskiem głoszącym, że gerontologia osiągnęła status dyscypliny naukowej wskazując, iż spełniła wszystkie kryteria naukowości (Alkema, Alley, 2006,
s. 574–582; Lowenstein, 2004, s. 129–141). Rzadziej mówi się o jej interdyscyplinarności czy transdyscyplinarności. Jeżeli już do tego dochodzi, to najczęściej
ze względu na zamienne posługiwanie się tymi pojęciami (Alvargonzález, 2011,
s. 387–403; Muszyński, 2011, s. 233–250).
Celem artykułu jest przyjrzenie się, w wybranym zakresie, odmiennościom
wytwarzania wiedzy naukowej o starości i starzeniu się w czterech wariantach –
dyscyplinarnym, multidyscyplinarnym, interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz zwrócenie uwagi na wyzwania i ograniczenia, jakie niesie każda z tych
perspektyw, bez opowiadania się po którejś ze stron. W efekcie powstaje namysł
nad samowiedzą badacza w odniesieniu do praktyki jego naukowych zmagań,
gdzie może on spojrzeć na gerontologię społeczną bardziej refleksyjnie. Wyniki
tych analiz w wielu przypadkach dają się odnieść do innych obszarów nauk społecznych.
W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną ustalenia terminologiczne
następujących pojęć: dyscyplinarność, multidyscyplinarność, interdyscyplinarność
i transdyscyplinarność. W dalszej części pracy będą one uściślane w odniesieniu
do wiedzy gerontologicznej. Całość zwieńczona zostanie podsumowaniem.
Od dyscyplinarności do transdyscyplinarności – rozstrzygnięcia
etymologiczne
Pojęcia – dyscyplinarność, multidyscyplinarność, interdyscyplinarność i transdyscyplinarność można umieścić na kontinuum, gdzie na jednym jego krańcu znajduje się silnie sformalizowany i zinstytucjonalizowany sposób wytwarzania wiedzy, a na drugim jego krańcu mamy do czynienia z działaniami bardziej twórczymi
i nie tak restrykcyjnym, gdzie tworzenie wiedzy obejmuje swoim zasięgiem także
nieekspertów. Uprawianie nauki z jednej strony ma charakter ustrukturyzowany,
a z drugiej emancypacyjny. Mamy tu do czynienia z opozycją struktura–wolność.
Poniżej znajduje się graficzna reprezentacja tej idei oraz etymologiczne znaczenie
analizowanych pojęć.
Etymologicznie pojęcie dyscyplina pochodzi od łacińskiego wyrażenia discere
oznaczającego uczenie się. Uczeń to discipulus, który otrzymuje instrukcje od
swojego nauczyciela. Na najbardziej fundamentalnym poziomie dyscyplina oznacza zorganizowaną wiedzę możliwą do przekazania i nauczenia się (Brown, 1997,
s. 23–30; Hammarfelt, 2019). Dyscyplina może oznaczać rodzaj uprawianego
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Rys. 1. Cztery typy wytwarzania wiedzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Öberg, 2011, s. 14.

sportu, reguły postępowania wprowadzone w grupie albo narzucone samemu
sobie, podporządkowanie się regułom lub wybraną dziedzinę wiedzy. Łaciński
przedrostek multi oznacza wiele, więcej niż jeden. Zatem multidyscyplinarność
cechuje takie działanie, w które zaangażowanych jest więcej niż jedna dyscyplina, ale każda z nich pozostaje we własnych granicach. Multidyscyplinarność
jest zestawieniem różnych podejść, perspektyw, dyscyplin, ale bez wewnętrznej
komunikacji pomiędzy nimi. Łaciński przedrostek inter oznacza między, pomiędzy, można go także rozumieć jako wspólny, wzajemny1. Interdyscyplinarność
kładzie nacisk na takie działania pomiędzy dyscyplinami, w których istnieje wzajemna interakcja. Dyscypliny nadal pozostają względem siebie niezależne, ale nie
wobec badanego problemu. Działania interdyscyplinarne analizują, syntetyzują
i harmonizują powiązania pomiędzy dyscyplinami, tworząc skoordynowaną spójną
całość. Interdyscyplinarność to integrowanie i wspólne łącznie2. Łaciński przedrostek trans oznacza poprzez, w poprzek, wykraczający poza. Rozumie się go jako
przekroczenie ustalonych granic dyscyplin i wyjście poza każdą z nich. Transdyscyplinarność jest zewnętrzna, egzogeniczna w stosunku do dyscyplin, które
przekracza. Z jednej strony krytyczna, ale także integracyjna i restrukturyzacyjna
(Alvargonzález, 2011, s. 387–403; Choi, Pak, 2006, s. 351–364; Muszyński, 2011,
s. 233–250; Öberg, 2011, s. 14).
Dyscyplinarny sposób wytwarzania wiedzy o starości i starzeniu się
Podział świata na niewielkie obszary – dyscypliny w zamyśle miał ułatwić
zrozumienie otaczającej rzeczywistości, a także jej przewidywanie i kontrolowanie (Arbiszewski, 2006, s. 23–45). Aby móc uznać daną dziedzinę wiedzy za
1
2

Por. internacjonalistyczny, inaczej międzynarodowy.
Por. takie obszary wiedzy, jak historia ekonomiczna, psychologia społeczna itp.
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dyscyplinę naukową musi ona spełniać łącznie następujące kryteria: a) posiadać
własny przedmiot badań, który może być współdzielony z innymi dyscyplinami;
b) posiadać własny korpus specjalistycznej wiedzy dotyczącej przedmiotu badań,
który nie może być współdzielony z innymi dziedzinami; c) posiadać własne teorie i koncepcje, które skutecznie organizują zgromadzoną specjalistyczną wiedzę;
d) posiadać własną specjalistyczną siatkę terminologiczną dostosowaną do przedmiotu badań; e) posiadać własne metody badawcze pozwalające na eksplorację
wybranego obszaru badań; f) dyscyplina musi także być instytucjonalnie widoczna w postaci nauczanych przedmiotów na wyższych uczelniach, w tworzonych
specjalistycznych zakładach, katedrach, wydziałach, a także czasopismach czy
stowarzyszeniach naukowych. W ten sposób powstają kanały kontroli przepływu wiedzy, jej rozpowszechniania oraz reprodukowania (Goodlad, 1979, s. 11;
Krishnan, 2009).
Dyscyplinarność oznacza elitarność i hermetyczność. Wytwarzanie wiedzy
w tym podejściu odbywa się w granicach dyscypliny, gdzie grupa badaczy specjalizująca się w danej dziedzinie nie wychodzi w swoich działaniach poza jej
granice. Posiadając własny przedmiot badań, stosuje do niego własną metodologię,
własne teorie i własną terminologię. Badacze skupiają się na przedmiocie badań,
który leży w granicach dyscypliny. To powoduje, że problemy badawcze mają
charakter jednowymiarowy, a teorie są pochodną przedmiotu badań. Pewna wiedza może powstać jedynie w granicach dyscypliny. Z drugiej strony ograniczenia
te wprowadzają porządek i reżim prowadzenia badań (Poczobut, 2012, s. 39–61).
Poprzez działania wykluczające to, co do dyscypliny nie należy, umacniane są jej
granice, a także następuje krystalizacja pojęć, metodologii i teorii. W ten sposób
współpraca pomiędzy dyscyplinami realizującymi odmienne cele oraz posługującymi się różnymi metodami badawczymi czy posiadającymi różne dziedziny wiedzy jest utrudniona lub zgoła niemożliwa, a czasami niepożądana (Kuhn, 1985).
Dyscyplinarność niesie ze sobą także profity. Każda dyscyplina, jak zostało już wcześniej powiedziane, posiada własne teorie, metody, pojęcia, założenia
i wartości. Można to postrzegać jako listę wyartykułowanych oczekiwań będących
drogowskazem dla badacza. Oczekiwania te przyjmują zinstytucjonalizowaną postać wyrażającą się w rozprawach naukowych, artykułach i innych publikacjach
będących wyrazem wymagań określających naukowość przedstawianej wiedzy.
Dojrzałość dyscypliny, wyrażana w wykrystalizowanych paradygmatach, specjalistycznych badaniach czy możliwości podejmowania metodologicznej autorefleksji, prowadzi do autonomiczności danej grupy naukowej, wytworzenia się specyficznej wspólnoty badaczy, mającej swoją określoną tożsamość. Przynależność
do takiej grupy nobilituje. Wraz z pojawieniem się autonomiczności pojawia się
władza i polityka w postaci nowo powstających instytucji mających władzę nadawania tytułów, władzę certyfikacji wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz władzę
orzekania z jednej strony tego, co jest prawdziwe i ważne, a z drugiej marginalizowania pozostałej wiedzy. Następuje uniezależnienie od innych dyscyplin, wiedzy
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potocznej, bezpośrednich potrzeb i wpływów danego społeczeństwa, a problemy
nie są już narzucane z zewnątrz, lecz wynikają z wewnętrznych potrzeb zwiększania ścisłości istniejących teorii (Kuhn, 1985).
Istnieje grupa badaczy zaliczających gerontologię do dyscypliny naukowej
(Alkema, Alley, 2006, s. 574–582; Lowenstein, 2004, s. 129–141; Lowestein,
Carmel, 2009, s.707–719). Biorąc pod uwagę wyróżnione wcześniej kryteria dyscyplinarności wskazuje się, że gerontologia posiada własny przedmiot badań,
którym jest fenomen starzenia się człowieka ujmowany z wielu perspektyw –
biegu życia (aging and life course analysis), efektu starzenia się (aging and causality), złożonego procesu zmian (aging as multifaceted change, genetycznych
wpływów starzenia się (genetic influences on aging), zjawiska heterogeniczności
wśród osób starszych (aging and heterogeneity), kumulacji strat (aging and cumulative disadvantage), czy ageizmu (aging and ageism) (Ferraro, 2007, s. 325–
–342). Po drugie, korpus specjalistycznej wiedzy obecnie obejmuje już niezliczoną liczbę podręczników, monografii, raportów z badań, opracowań zbiorowych
czy przewodników. Po trzecie, do typowych teorii gerontologicznych zalicza się
perspektywę biegu życia (life-course perspective), teorię kumulacji zysków i strat
(cumulative advantage and disadvantage theory) oraz ekologiczne teorie w starości (ecological theories in aging) (Alkema, Alley, 2006, s. 574–582). Po czwarte,
specjalistyczna siatka terminologiczna obejmuje bogaty zbiór pojęć, z których
można tworzyć odpowiednie klasyfikacje czy typologie, są to między innymi:
starość, starzenie się, fazy życia, zadania rozwojowe, progi starości, potrzeby psychiczne, role społeczne, przystosowanie do starości, style życia w starości, kryzysy
w starości, bilans życia, więzi emocjonalne, samotność, osamotnienie, konsument,
pokolenie, przygotowanie do starości, wychowanie do starości, geragogika, dyskryminacja, stereotypy, marginalizacja, zabezpieczenie społeczne. Niektóre z tych
terminów są etykietą dla koncepcji lub teorii starzenia się, inne tworzą system
pojęć zrozumiałych jedynie w odniesieniu do innych pojęć. Po piąte, pomimo
że gerontologia społeczna w dużej mierze współdzieli płaszczyznę założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych z innymi dyscyplinami, to
zdołała wypracować odrębne metody badań ze szczególnym uwzględnieniem strategii badań podłużnych (Atchley, 1977; Muszyński, 2011). Po szóste, gerontologia
jako dyscyplina naukowa jest także silnie zinstytucjonalizowana. W Polsce prawie
w każdym większym ośrodku akademickim istnieją katedry, zakłady rozwijające
wiedzę o starości i starzeniu się. Komunikacja odbywa się na łamach znamienitych
czasopism naukowych, polskich – np. Gerontologia Polska, Exlibris Biblioteka
Gerontologii Społecznej, Gerontologia Społeczna, Gerontologia Współczesna, jak
i zagranicznych – np. The Gerontologist, Gerontology, International Journal of
Gerontology, Journal of Applied Gerontology, Journal of Cross-Cultural Gerontology. Powstały niezależne wspólnoty badawcze organizujące się w różnego rodzaju
stowarzyszenia gerontologiczne, jak Polskie Towarzystwo Gerontologiczne czy
Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.
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Oprócz korzyści wytwarzana wiedzy w dyscyplinarny sposób są także i starty.
Należy pamiętać, że podział na dyscypliny jest w najwyższym stopniu sztuczny.
Badacz w praktyce nie skupia się na przedmiocie badań, ale na problemie badawczym. Przedmiot badań odnosi się do dyscypliny, podczas gdy problem badawczy potrafi przeciąć wszystkie granice ustanowionych dyscyplin. Wiara w to, że
wiedzę można podzielić na dyscypliny z wyróżnionymi przedmiotami badań, jest
pozostałością po przeświadczeniu, że teorie są pochodną przedmiotu badań danej
dyscypliny (Popper, 2002).
Granice pomiędzy dyscyplinami są często dobrze chronione, a za ich przekroczenie można ponieść dotkliwe konsekwencje. Jednakże ich przekraczanie jest
niezbędne i stanowi ważną część procesu wytwarzania wiedzy. Julia Klein (1996)
wskazuje na sześć częściowo zazębiających się ze sobą przyczyn przekraczania
granic dyscyplinarnych. Należą do nich: a) zmiany w strukturze poznawczej i epistemologicznej; b) zjawisko zapożyczania metod, narzędzi, teorii i terminów;
c) paląca potrzeba rozwiązania ważnych społecznych i intelektualnych problemów; d) złożoność badań dyscyplinarnych; e) bliskość z pokrewnymi dyscyplinami; f) redefiniowanie własnych granic dyscyplinarnych.
Interakcja pomiędzy dyscyplinami, a także sposoby wytwarzania wiedzy
mogą przybierać różne formy – multidyscyplinarną, interdyscyplinarną i transdyscyplinarną.
Multidyscyplinarny sposób wytwarzania wiedzy o starości i starzeniu się
Multidyscyplinarność definiowana jest jako podejście, gdzie w obliczu danego zagadnienia, fenomenu, problemu następuje zestawienie różnych dyscyplin.
Przypomina to konsylium lekarzy różnych specjalności próbujących postawić
ostateczną diagnozę i ustalić sposób terapii dla skomplikowanych przypadków
medycznych. Zestawienie to sprzyja lepszemu przepływowi informacji, metod
i technik, a ostatecznie ustaleniu lepszej wiedzy w wybranym zakresie. Jednocześnie dyscypliny pozostają odrębne, każda z nich zachowuje swoją pierwotną
tożsamość, a istniejący korpus specjalistycznej wiedzy nie zostaje zakwestionowany. Wytwarzanie wiedzy w duchu multidyscyplinarności polega na dostrzeżeniu
i otworzeniu się na badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy zajmujących
się tym samym problemem. Uwidacznia się to między innymi w monografiach
wieloautorskich, gdzie badacze o różnej proweniencji dyscyplinowej przedstawiają
odmienne poglądy na ten sam temat. W podejściu multidyscyplinarnym wykorzystuje się praktykę stosowania wiedzy z jednej dyscypliny w celu kontekstualizacji innej. W ten sposób poszerzane są granice interpretacyjne określonego
zagadnienia. Inną ważną praktyką jest uzupełnianie, które związane jest nie tylko
z dopełnianiem umiejętności w celu rozwiązania złożonych problemów, ale także
mieszania różnych stanowisk teoretycznych, metodologicznych.
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Stanowisko, w którym wytwarzanie wiedzy gerontologicznej utożsamiane
jest z multidyscyplinarnością, jest dość powszechne w świecie nauki (Katz, 1996;
Park, 2008; Szatur-Jaworska i in., 2006). Gerontologię postrzega się jako centralny
punkt przyciągający uwagę wielu innych dyscyplin (Katz, 1996) lub jak profesję
skoncentrowaną na aplikacji wiedzy o starzeniu się i starości pomocną przy rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych. Charakteryzowanie gerontologii jako multidyscyplinarne pole badań związane jest między innymi z problemem
dookreślenia jej przedmiotu badań, jakim jest starzenie się i starość. Ten pierwszy
ma charakter dynamiczny i rozciągnięty jest w czasie, przez co nie daje się łatwo
zdefiniować. Podobnie jest ze starością, która trudna jest do sklasyfikowania według jakieś przyjętej taksonomii, bowiem cechą charakterystyczną osób wchodzących w okres późnej dorosłości jest heterogeniczność (Atchley, 1977).
Wytwarzanie wiedzy w tym podejściu oznacza badanie rzeczywistości
w sposób charakterystyczny dla danej dziedziny, zajmującej się tematyką starości
i starzenia się. W ramach tej perspektywy wyłoniły się takie subdyscypliny, jak:
socjologia starzenia się, psychologia starzenia się, biologia starzenia się, antropologia starzenia się, pedagogika starzenia się itp. Podejście multidyscyplinarne
prowadzi w efekcie do tego, że badacze zajmujący się zjawiskiem starzenia się
opisują starość z perspektywy własnej dyscypliny (Bass, 2009, s. 347–374). Za
przykład mogą posłużyć teorie starzenia się, które w zdecydowanej większości
publikacji prezentowane i dzielone są wzdłuż granic dyscyplinarnych (teorie biologiczne, teorie psychologiczne, teorie socjologiczne itp.) (Leszczyńska-Rajchert,
2005; Szatur-Jaworska i in., 2006; Zych, 2007). Wiedza, która wytwarzana jest
w taki sposób, to konglomerat różnych teorii i badań dotyczących starzenia się
pochodzących z obszarów psychologii, filozofii, medycyny, biologii, socjologii,
demografii czy antropologii. W prowadzonych tu badaniach empirycznych ujawnia się brak jednoznacznego opowiedzenia się, czy usytuowania badacza w danej
perspektywie. Skutkuje to opisem wielu różnych podjeść (biologicznego, socjologicznego, psychologicznego) bez wskazania na to, które stanie się interpretansem
dla uzyskanych danych empirycznych. Te z kolei rzadko kiedy służą do budowy
nowych teorii. Zmiany, jakie następują w klaryfikacji pojęć starzenie się i starość, są niewielkie i ledwo dostrzegalne w chaosie różnych koncepcji i często
nieprzystających do siebie założeń epistemologiczno-metodologicznych. W tym
przypadku najlepiej uwidaczniają się różnice pomiędzy ujęciami starości i starzenia się w ramach wybranych dyscyplin. Ta programowa decentracja poznawcza
w ramach multidyscyplinarnego sposobu wytwarzania wiedzy gerontologicznej
z jednej strony przezwycięża jednostronność dyscyplinarnych ujęć, choć z drugiej
nie proponuje jakiejś jednej spójnej koncepcji czy teorii. Zmusza to do zadania
pytania o tożsamość gerontologii w tym podejściu, innymi słowy, co oznacza termin gerontologia? Wydaje się, że jest nazwą pustą, ponieważ nie posiada własnych desygnatów (Askham, 1988, s. 303–306). Pochodzą one z innych dyscyplin
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zajmujących się zjawiskiem starzenia się. Zatem, jak przekonuje nas Kenneth Ferraro (2007, s. 325–342), nie ma także takiej profesji jak gerontolog.
Wytwarzanie wiedzy w multidyscyplinarny sposób można postrzegać jako
etap przejściowy, który może, ale nie musi, prowadzić do większej integracji pomiędzy dyscyplinami i ściślejszej współpracy przejawiającej się w interdyscyplinarności.
Interdyscyplinarny sposób wytwarzania wiedzy o starości i starzeniu się
Interdyscyplinarność powstaje na styku integracji i interakcji poszczególnych
dyscyplin. Następuje tutaj łącznie problematyki badawczej, która zaczyna wykraczać poza jednostkowe granice każdej z dyscyplin. Inaczej zostają rozłożone
akcenty. Pojawiają się nowe cele i zakresy. Integracja może odbywać się zarówno
pomiędzy dyscyplinami z korespondującymi ze sobą epistemologiami, teoriami,
metodami, jak na przykład pedagogika, psychologia czy socjologia oraz takimi,
których kompatybilność jest niewielka lub zerowa, jak w przypadku nauk przyrodniczych i społecznych (Kelly, 1996, s. 95–113; Newell, 1998, s. 529–563; Van
Dusseldorp, Wigboldus, Bailis, Klein, 1994, s. 93–138). Interdyscyplinarność prowadzi albo do przerzucania pomostów pomiędzy dyscyplinami, albo do restrukturyzacji w postaci wydzielenia części z dyscyplin i utworzenia nowej spójnej
całości, albo pojawia się nowa nadrzędna teoria obejmująca dotąd istniejące w granicach danych dyscyplin, co otwiera drogę do transdyscyplinarności (Heckhausen,
1972, s. 83-90; Klein, 2001, s. 35–44).
Wytwarzanie wiedzy na sposób interdyscyplinarny najczęściej wyraża się
w pracy zespołowej, w której rozwiązywane są złożone problemy badawcze3. Integracja i zakres interakcji pomiędzy członkami zespołu może przebiegać na płaszczyźnie metodologicznej oraz teoretycznej. Uwidacznia się to w przyjmowaniu
w projekcie badawczym wspólnych założeń, wspólnych koncepcji/teorii/modeli,
wspólnej siatki pojęciowej oraz wspólnego sposobu analizy i interpretacji (Bass,
Ferraro, 2000, s. 97–106; Bruun, Hukkinen, Huutoniemi, Klein, 2005). Co więcej,
zachęca się badaczy do świadomego przekraczania granic dyscyplinarnych i poszukiwania oraz wykorzystania każdej teorii i metody badawczej pozwalającej na
rozwiązanie danego problemu badawczego. Wiedza w tym podejściu nie posiada
3

Stopień integracji pracy zespołowej, jak też zakres interakcji pomiędzy członkami zespołu może się od siebie zasadniczo różnić. W pierwszym przypadku niezależne od
siebie zespoły, posiadające uzupełniające się umiejętności i wiedzę, rozwiązują różne
aspekty tego samego złożonego problemu, monitorując ogólny postęp i komunikując
sobie nawzajem wyniki poczynionych analiz. Współpraca nie wymaga codziennych
spotkań. W drugim przypadku współpraca jest ścisła i wymaga nieustannej obecności
wszystkich członków zespołu. Jako przykład najczęściej podaje się projekt Manhattan,
w którym grupa fizyków, matematyków, chemików i inżynierów wspólnie pracowała
nad bombą atomową.
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struktury linearnej, a raczej jest odzwierciedleniem gęstej sieci wzajemnych powiązań. Ma to także swoje reperkusje w programach kształcenia, zrywających ze
ścisłym podziałem przedmiotowym, a koncertujących się wokół zagadnień i problemów (Klein, 2010a).
Wytwarzanie wiedzy na sposób interdyscyplinarny nie jest obojętne na kwestie polityczne. Po pierwsze, jest mniej hermetyczne, a przez to bardziej dostępne
oraz nacechowane sprawiedliwszym podziałem władzy. Kwestionowane są istniejące struktury wiedzy, a interdyscyplinarność często wykorzystywana jest na
potrzeby grup defaworyzowanych (Kann, 1979, s. 185–200).
Istnieje dość pokaźna grupa badaczy uważająca gerontologię za naukę interdyscyplinarną (Czekanowski, 2012; Halicki, 2006, s. 255–276; Polak i in., 2007,
s. 51–53; Szarota, 2004). Wskaźnikiem tej interdyscyplinarności jest czerpanie
gerontologii z wielu innych dyscyplin do rozwinięcia własnej perspektywy teoretycznej (Halicki, 2006). Wskazuje się także na zawartość merytoryczną prac
zbiorowych skupiających badawczy o różnej proweniencji dziedzinowej (Szarota,
2004) czy korzystanie z doświadczeń wielu nauk (Polak i in., 2007).
Mając na uwadze poczynione w tej pracy rozróżnienia, należałoby stwierdzić,
że wymienione wskaźniki raczej odnoszą się do multidyscyplinarności gerontologii społecznej.
Wytwarzanie wiedzy gerontologicznej w interdyscyplinarny sposób pozostaje
raczej w sferze życzeń aniżeli jako realny całościowy projekt, choć należy stwierdzić, że takie próby są czynione. Jedną z nich może być integralna perspektywa
teoretyczna gerontologii społecznej spinająca wspólną klamrą wiele sposobów
badania zjawiska starzenia się, pozwalająca holistycznie spojrzeć na starość (Bass,
2009, s. 347–374; Muszyński, 2011, s. 233–250). Dostrzegalny jest także proces
restrukturyzacji pola badań dotyczący starości i starzenia się, gdzie ze zróżnicowanych dziedzin, jak demografia, środowisko, edukacja, praca itp. przyglądano się
starości, co zaowocowało powstaniem gerontologii. Szybko zorientowano się, że
do rozwiązania najbardziej palących kwestii należy przerzucić pomosty do kolejnych dyscyplin. Tak też się stało, kiedy powstała np. gerontologia geograficzna,
gdzie rozstrzygnięcia z zakresu geografii wykorzystano do badań nad starzeniem
się i starością (Feng, Phillips, 2019). Podobnie było z gerotechnologią, gdzie wyniki dociekań badań gerontologicznych pomogły w tworzeniu technologii dedykowanej osobom starszym. W ten sposób powstały dyscypliny hybrydowe, jednakże
tradycyjne kategorie wiedzy i struktury akademickie pozostały nienaruszone.
Restrukturyzacja w gerontologii jeszcze nie nastąpiła. Pojawienie się interdyscyplinarności może być między innymi związane z instytucjonalnymi przekształceniami, np. pojawieniem się nowych wydziałów, gdzie nastąpi integracja
badaczy różnych dyscyplin skupionych wokół wspólnych problemów oraz uświadamianiu tym badaczom, że na gruncie jednej dyscypliny nie jest możliwe zrozumienie i wytłumaczenie procesów starzenia się bez odniesień do innych dziedzin
nauki (Askham, 1988, s. 303–306). Wydziały te zarówno z nazwy, jak i praktyk
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tam odbywających się nie będą przypominały obecnie wydzielonych na starych
zasadach, czyli wzdłuż granic dyscyplin. Nośnikiem tak rozumianej interdyscyplinarności może być także nowy program kształcenia lub powołanie nowego czasopisma naukowego.
Transdyscyplinarny sposób wytwarzania wiedzy o starości i starzeniu się
Wytwarzanie wiedzy transdyscyplinarnej polega na integrowaniu porozrzucanych wątków w jedno, poszukiwaniu teorii jednoczącej, uspójniającej, gdzie
badania lokowane są w przestrzeni myślenia nieinstytucjonalnego dążącego do
pełnego uchwycenia rzeczywistości (Maliszewski, 2016, s. 15–28). Poszukiwanie
jedności odbywa się poprzez krytyczną, filozoficzną i ponadnaukową refleksję.
Akceptuje się tu różnorodność perspektyw. Wytwarzanie wiedzy na sposób transdyscyplinarny obejmuje złożoność zjawisk i przeciwstawia się dualistycznemu
ujmowaniu rzeczywistości. Zwraca się tu uwagę zarówno na to, co widać, jak
i to, co jest niewidoczne i jeszcze niepomyślane. Rzeczywistość w tym ujęciu
jest wielowymiarowa, złożona i objawia się na wielu połączonych ze sobą płaszczyznach. Transdyscyplinarność przekracza granice instytucjonalne, dyscyplinarne i paradygmatyczne. Łączy w jedno odległe ze sobą aspekty rzeczywistości.
Komunikuje ze sobą dyscypliny, a także obejmuje swoim poznaniem praktykę
wytwarzania wiedzy (Sasser, 2017, s. 14–28). Transdyscyplinarność łączona jest
z wyższym poziomem interdyscyplinarności (Maliszewski, 2016, s. 15–28), a także z całkowitym lub częściowym odrzuceniem dyscyplin na rzecz sprawiedliwości
społeczno-politycznej (Vickers, 1997, s. 11–42).
Istnieje kilka współistniejących trendów związanych z transdyscyplinarnym
sposobem wytwarzania wiedzy (Klein, 2010b, s. 15–30). Pierwszy jest uwspółcześnionioną wersją postrzegania nauki jako jedności, całości i sięga od starożytnej Grecji po czasy współczesne, koncentrując się na racjonalizmie, zdobyczach
Oświecenia oraz logicznego empiryzmu (Cat, 2017). Drugi trend związany jest
ze stworzeniem ram konceptualnych wykraczających poza wąski zakres światopoglądowy reprezentowany przez poszczególne dyscypliny. Przykładem może
być strukturalizm, konstrukcjonizm czy fenomenologia. Podejścia te reorganizują
strukturę wiedzy i proponują bardziej holistyczne ujęcia. Trzeci trend to działania
międzysektorowe, gdzie stawia się na budowanie relacji pomiędzy trzema sektorami życia społecznego – publicznym, prywatnym i społecznym dla osiągnięcia
wspólnego celu. Czwarty trend związany z transdyscyplinarnością odnosi się do
koncepcji post-normalnej nauki oraz nowego paradygmatu wytwarzania wiedzy
tzw. Tryb 2 (Mode 2). To, co łączy te dwie koncepcje, to rekonfiguracja i rekontekstualizacji wiedzy. Pojawia się także nowy sposób dystrybuowania wiedzy
poprzez poszerzenie zakresu podmiotów biorących udział w jej wytwarzaniu –
ekspertów i nieekspertów (Klein, 2010b, s. 15–30; Nowotny, Scott, Gibbons, 2003,
s. 179–194; Ravetz, 1999, s. 647–654).
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W ramach transdyscyplinarności wykorzystuje się perspektywy teoretyczne,
metodologiczne oraz praktyczne rozwiązania leżące poza granicami dyscyplin
rozwiązujących dany problem badawczy. Co więcej, pojawiają się także próby
stworzenia nowych ram metodologicznych i teoretycznych, za pomocą których
można by lepiej definiować i analizować rzeczywistość społeczną (Rosenfield,
1992, s. 1343–1357).
Wytwarzanie wiedzy na sposób transdyscyplinarny entuzjastycznie witany
jest przez polityków, różnego szczebla urzędników, badaczy pragnących wyrwać
się z oków danej dyscypliny, instytucji nieakademickich zajmujących się wyższym kształceniem, a także specjalistów spoza świata naukowego. Najbardziej
sceptyczni są ci, którzy na tym najwięcej tracą. Są to badacze, którzy w polu danej
dyscypliny osiągnęli wysoki status i naukowo socjalizowani byli w starym duchu,
gdzie podział na dyscypliny odgrywał znaczącą rolę. Obawiają się oni nie tylko
o utratę władzy, ale także o erozję jakości wiedzy.
Badania prowadzone w poprzek, w głąb i poza porządek dyscypliny pozwalają ujrzeć zjawisko starzenia się już nie jako mozaikę różnych podjeść, ale jako
jeden obraz, na który składają się np. takie elementy, jak: ekologia, demografia,
klimat, położenie geograficzne, dieta, aktywność fizyczna, zdolność do pracy, pochodzenie etniczne, geny, wierzenia, fizjologia, historia przebytych chorób, biografia, zdrowie, kultura, społeczeństwo itp. Tylko w taki sposób można wytworzyć całościowy obraz, który nie będzie przekłamywać rzeczywistości (Crews,
1997, s. 83–92). Trandyscyplinarne badania w gerontologii społecznej ujawniają
się także w analizach metateoretycznych, które ukazują wzór recepcji starości
i starzenia się na przestrzeni dziejów wychodzący poza ideę dualizmu, na której
przez całe dekady budowano wiedzę gerontologiczną. Tę dychotomię budowały
następujące opozycje: starzenie się jako choroba kontra normalny proces starzenia
się, przedłużenie życia kontra naturalne ograniczenie wieku, bierność kontra aktywność, redukcjonistyczny kontra holistyczny sposób tworzenia teorii starzenia
się, zależność kontra niezależność, ciągłość kontra nieciągłość rozwoju człowieka,
chronologiczny predykat wieku kontra nieistotność wieku, homogeniczność kontra heterogeniczność. Analiza ta pozwala ujrzeć konceptualizację i teoretyzację
zjawiska starości i starzenia na spolaryzowanych biegunach wiedzy. Przezwyciężenie dualizmu możliwe jest dzięki dialektycznemu podejściu, które ukazuje, że
przedstawione przeciwieństwa są ze sobą nierozerwalnie złączone (Achenbaum,
2009, s. 25–38).
W podejściu transdyscyplinarnym podejmowane są próby zerwania z redukowaniem, inaczej sprowadzeniem starości i starzenia się do jednego wymiaru – biologicznego, psychicznego, duchowego czy społecznego. W ten sposób poszukuje
się bardziej pełnych, całościowych analiz.
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Szanse i bariery wytwarzania dyscyplinarnej, multidyscyplinarnej,
interdyscyplinarnej i transdyscyplinarnej wiedzy o starości i starzeniu się
Przedstawione sposoby wytwarzania wiedzy łączą się z kategorią współpracy
pomiędzy, jak i ponad dyscyplinami. Zaczyna się ona od poziomu multidyscyplinarnego, gdzie łączenie perspektyw w jedną całość osiąga swoje opus magnum
w działaniach interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych.
Istnieje kilka ważnych powodów, dla których współpraca jest ważna. Po
pierwsze, należy pamiętać, że podział na dyscypliny jest sztuczny, a rzeczywiste
problemy potrafią w poprzek przeciąć ustalone granice dyscyplinarne. Zatem nie
da się rozwiązać złożonych problemów na gruncie wybranej dyscypliny. Po drugie, współpraca pomiędzy dyscyplinami pozwala na ujrzenie problemów z różnych
perspektyw. Inaczej wyjaśniany jest proces starzenia się i starość z punktu widzenia medycznego, inaczej widzą go psychologowie, a jeszcze innych wyjaśnień dostarcza nam socjologia. Po trzecie, współpraca pozwala nam na stworzenie wspólnej, a często przez to pełniejszej perspektywy teoretycznej, która jest źródłem
heurystycznych hipotez badawczych pozwalających na zadanie właściwych pytań
ukierunkowujących proces badawczy. Po czwarte, praca zespołowa umożliwia
osiągniecie porozumienia co do przebiegu istoty zjawisk, wyznaczenia ich granic
semantycznych, ustalenia wspólnych definicji. Jest to niezwykle ważne przy badaniach komparatystycznych, gdzie można je oprzeć o wspólny punkt odniesienia.
Ustalenie, czym jest zjawisko starzenia się, wymaga właśnie takiej współpracy. Po
piąte, współpraca sprzyja zapewnieniu kompleksowych rozwiązań społecznych,
opiekuńczych i edukacyjnych, czego przykładem mogą być w domach pomocy
społecznej zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, w skład których wchodzić może
pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, terapeuta itp.
Z drugiej strony istnieje wiele barier wytwarzania wiedzy w sposób multidyscyplinarny, interdyscyplinarny i transdyscyplinarny. Pierwszą z nich są ograniczenia instytucjonalne i administracyjne. Struktury poszczególnych uczelni, wydziałów uporządkowane są według dyscyplin naukowych, które wspierane są poprzez
wyrosły wokół nich cały system administracyjny. Uniwersytety organizują swoje
katedry, zakłady i pracownie według ścisłego podziału na dyscypliny, co prowadzi do sytuacji, w której gerontologia niejako „podczepiana” jest jako dodatkowy
obszar badań naukowych. Najlepiej widać to po nazwach typu: Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), Katedra
Chorób Wewnętrznych i Gerontologii (Collegium Medicum UJ), Katedra Geriatrii
i Gerontologii (UM Poznań). Gerontologia postrzegana jest poprzez pryzmat tych
dyscyplin, do których została afiliowana (Muszyński, 2011, s. 233–250).
Poważnym ograniczeniem jest sama administracja uniwersytecka zajmująca się projektami naukowo-badawczymi, która najczęściej ma niewielkie doświadczenia w budowaniu zespołów międzysektorowych, międzyuczelnianych
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i pozyskiwaniu grantów na projekty, gdzie promowana jest szeroko zakrojona
współpraca. Nacisk kładziony jest na rywalizację i konkurowanie z innymi ośrodkami w celu uzyskania dotacji z ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych na badania (Adler, Stewart, 2010, s. 252–260).
Kolejną barierą są granice dyscyplinarne biegnące wzdłuż czasopism naukowych. Kolegia redakcyjne uznanych i wysoko punktowanych czasopism, które
zachowują ścisły naukowy związek z dyscypliną, nie są przychylne publikowaniu prac z pogranicza lub takich, które burzą dyscyplinarny porządek. Co więcej,
w ostatnim czasie prace Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego skupione były nad
przypisaniem dyscyplin do czasopism. Jak tłumaczono, chodziło o usprawnienie
ewaluacji jakości naukowej i oceniania w ramach dyscyplin, a nie jednostek organizacyjnych. Pomimo tego, że do wielu czasopism została dopisana więcej niż
jedna dyscyplina, to i tak rozwiązania te stanowią barierę dla wielodyscyplinarnej
współpracy. W efekcie wysiłek badaczy reprezentujących pedagogikę, którzy zdecydują się na opublikowanie swoich wyników prac badawczych z zakresu gerontologii w takich czasopismach, jak – Ageing & Society, Journal of Aging Studies,
Journal of Aging and Health, Age and Ageing czy Journal of Aging & Social
Policy, nie zostanie uznany1. Do tego należy dodać brak przejrzystych przesłanek
dotyczących wieloautorstwa artykułów naukowych. Tradycyjnie promuje się na
uczelni pracę jednostkową, bo w taki sposób skonstruowane jest otrzymywanie
awansu zawodowego. Dzielenie punktów z innymi oraz odgórne ustalenie zbioru
czasopism dziedzinowych, w których badacz reprezentujący daną dyscyplinę może
opublikować swój artykuł, skutecznie może zniechęcić do prowadzenia badań interdyscyplinarnych.
Następną barierą są wspomniane dyscyplinarne wzory kariery zawodowej.
Badacze nagradzani są przed wszystkim za indywidualne osiągnięcia, zatem tylko niewielka grupa zainteresowana jest prowadzaniem wspólnych zespołowych
badań, a spośród nich tylko część ma szansę pracować w bardzo dobrym zespole badawczym wytwarzającym wiedzę wysokiej jakości (Adler, Stewart, 2010,
s. 252–260). Prowadzenie badań transdyscyplinarnych może wręcz zaszkodzić
karierze naukowej.
Do kolejnych barier związanych z wytwarzaniem wiedzy w niedyscyplinarny
sposób zaliczyć też można niewłaściwy dobór dyscyplin oraz członków zespołu
do rozwiązania danego problemu badawczego. Brak jest odpowiednich narzędzi
pomiaru pracy zespołów interdyscyplinarnych. Rzadko się zdarza sytuacja, aby
ktoś był ekspertem w dwóch dziedzinach. Zatem powstaje pytanie, kogo uczynić
odpowiedzialnym za przygotowanie ewaluacji i poddawanie ocenie pracy multilub interdyscyplinarnego zespołu? Najczęściej bierze się pod uwagę wskaźniki,
które z samą interdyscyplinarnością nie mają nic wspólnego. Przykładowo miarą
1

Zob. wykaz czasopism naukowych z podziałem na dyscypliny. Porane z: https://irsw.pl/wykaz-czasopism-naukowych-pdf-do-pobrania/
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sukcesu takiego zespołu jest opracowanie wspólnego patentu, liczba publikacji
itp. Inną poważną barierą jest porozumiewanie się przez ekspertów z różnych
środowisk hermetycznym językiem danej dyscypliny. Te same nazwy pojęć mogą
na innym gruncie co innego oznaczać.
Kolejną przeszkodą jest konflikt pomiędzy dyscyplinami, gdzie dana terminologia i sposób jej rozumienia jest kamieniem węgielnym niedającym się ani poszerzyć, ani zredukować, a tym bardziej zmienić. Ważne są także sposoby prowadzenia badań, które często są nie do pogodzenia w jednym projekcie badawczym,
np. ilościowe vs. jakościowe. Kolejną barierą jest nierówny układ sił pomiędzy
dyscyplinami. Nie wszystkie dyscypliny stoją ze sobą na równi. Niektórych status
jest silnie podważany (Choi, Pak, 2007, s. 224–232).
Zakończenie
Żyjemy w świecie podziałów i granic dyscyplinarnych, które na skutek coraz
większej złożoności otaczającej rzeczywistości stają się płynne, elastyczne i łatwiejsze do przekroczenia niż miało to miejsce w przeszłości. Każdy z opisanych
porządków wytwarzania wiedzy niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.
Ważne jest zrozumienie, że żaden z nich nie jest uprzywilejowany. Wykorzystanie któregoś z tych porządków do prowadzenia badań podyktowane jest wieloma
czynnikami, które należy każdorazowo uwzględnić. Należą do nich między innymi
cel i problematyka badań, stopień złożoności badanej rzeczywistości, jednostkowe
oraz instytucjonalne ograniczenia, polityka władz uczelni lub ministerstwa, instytucjonalne umocowanie jednostki badawczej, jak i samego badacza oraz miejsce,
w jakim się obecnie znajduje na ścieżce swojej kariery naukowej.
Przedstawioną w artykule opozycję dyscyplinarność/transdyscyplinarność
można porównać do współistniejącej ze sobą nauki królewskiej i nomadycznej
(Katz, 2005). Ten pierwszy typ nauki z natury jest bardziej statyczny, ciągły i homogeniczny. W ramach nauki królewskiej reprodukowana jest władza poprzez
formalizację uniwersalnych praw. Drugi typ ma charakter dynamiczny, nieciągły
i heterogeniczny. Jest trudno definiowalny, potencjalnie radykalny. Bardziej jest
sztuką aniżeli utartą metodą czy techniką zdobywania wiedzy o świecie. Nauka
królewska nieustannie przejmuje treści nauki nomadycznej, podczas gdy nauka
nomadyczna dokonuje krytyki niespójnych koncepcji, idei i rozwiązań prezentowanych przez naukę królewską. Stąd zaprezentowana opozycja wytwarzania
wiedzy: dyscyplinarność/transdyscyplinarność na wyższym poziomie może być
postrzegana jako awers i rewers tego samego zjawiska.
Na koniec warto dodać, że rozważania nad sposobami wytwarzania wiedzy
prowadzą do bardziej refleksyjnego i krytycznego spojrzenia na status tej wiedzy,
a także każą się zastanowić badaczowi nad własną zawodową praxis. Pomocne
w tym mogą okazać się następujące pytania: W jaki sposób uprawiam naukę? Jak
zmienił się mój sposób percepcji obszaru badań, którym się zawodowo zajmuję
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i jaką rolę w nim odgrywam? Co uważam za centrum tego obszaru, a co za peryferia? Co jest widoczne w tym polu, a czego nie widać? Co motywuje mnie do
podjęcia danej problematyki badawczej? Czego nie wiem? Ku jakim światopoglądom się skłaniam? Co było zawodowym sukcesem, a co porażką? W jakim stopniu
moje życie osobiste zostało ukształtowane przez moją pracę naukowo-badawczą?
Jakie problemy z mojej dziedziny uważam za kluczowe w niedalekiej przyszłości?
Zrozumienie procesów wytwarzania wiedzy wraz z refleksyjnym odnoszeniem się do własnej zawodowej praktyki sprzyja lepszemu rozumieniu miejsca,
jakie się zajmuje, i roli, jaką się pełni w danej dziedzinie, ale także pomaga w przekraczaniu granic, uczeniu się obcych języków innych dziedzin, a także może przyczynić się do stworzenia naukowego esperanto w postaci wspólnych paradygmatów, teorii, modeli czy metodologii.
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Summary: This article aims to investigate how scientific knowledge of old age and
aging is produced in a disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary perspective. The purpose is also to draw attention to the opportunities and
barriers offered by each of these perspectives without declaring which one is the best.
As a result, the researcher’s self-awareness is born about his scientific activity, where
he can look more thoughtfully at the social gerontology. The results of these analyses
may relate to other fields of social sciences.
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Miejsca i przestrzenie sprzyjające inkluzji
i partycypacji społecznej w starości.
Propozycja gospodarstw opiekuńczych
Pojęcia kluczowe: „starzenie się na miejscu”, gospodarstwa opiekuńcze, przestrzeń
przyjazna starzeniu się, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna.
Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w przestrzeni: fizycznej, społecznej i publicznej miast i wsi mające znaczenie dla inkluzji i partycypacji
społecznej seniorów. Analiza niekorzystnych przekształceń została połączona z przykładami rozwiązań, dobrych praktyk, które mają na celu poprawę wspólnotowego
charakteru przestrzeni, która pozwala na budowanie relacji, wsparcie i pomoc oraz
poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Podkreślone zostały również wzajemne
wpływy miasta i wsi, które mogą przynosić korzystne rozwiązania w przestrzeni obu
środowisk, przykładowo: gospodarstwa opiekuńcze i turystyka opiekuńcza, ogrody
i osiedla społeczne, koła gospodyń miejskich. Za jedno z najważniejszych rozwiązań
miast i wsi przyjaznych starzeniu się została uznana zasada lokalności, czyli „starzenie się na miejscu”. Powrót do tworzenia sąsiedztwa, wspólnot w przestrzeni miast
i wsi w dobie wielu zagrożeń wydaje się sposobem na ich pokonywanie oraz staje
się zaproszeniem do inkluzji i partycypacji społecznej seniorów.

Wprowadzenie
Zmiany demograficzne w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, skutkują starzeniem się społeczeństwa. Przeobrażenia w strukturze wiekowej ludności są przede wszystkim wynikiem spadku liczby urodzeń i równocześnie wydłużania się średniej długości życia oraz procesów migracyjnych
młodego pokolenia. Z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS) wynika, że przyspieszeniu ulega proces starzenia się ludności, kobiet 60
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lat i więcej, mężczyzn – 65 lat i więcej. W latach 2000–2019 liczebność tej zbiorowości zwiększyła się o ponad 2,7 mln do wielkości 8,4 mln, a jej odsetek wzrósł
w tym okresie z niespełna 15% do prawie 22%. Znacząco wzrosła też liczba osób
w sędziwym wieku (80 i więcej lat). W 2000 r. grupa osób osiągająca taki wiek
liczyła 774 tys. (2% ogółu ludności), a w 2019 r. już prawie 1,7 mln i stanowiła
4,4% ogólnej populacji ludności Polski. Ponad dwukrotny wzrost w tym okresie
wynika głównie z wydłużania dalszego trwania życia. Zdecydowanie więcej osób
najstarszych mieszka w miastach, w 2019 r. stanowiły one 4,7% mieszkańców,
a na wsi 4% (GUS, 2020, s. 17–18). Trwający proces starzenia się ludności kraju
jest pogłębiany przez niski poziom dzietności. Indeks starości wzrasta z roku na
rok, w 2019 roku wynosił 118, tj. na 100 „wnuczków” (dzieci w wieku 0–14 lat)
przypadało 118 „dziadków” (osób w wieku 65 i więcej lat), różnica w wielkości
tych populacji wynosi 1,06 mln na niekorzyść dzieci (w miastach sięga 1,2 mln,
a na terenach wiejskich nadal jest więcej dzieci – o 152 tys.). W 2018 r. wartość
tego indeksu wynosiła 115. Konsekwencje tych zmian będą skutkować zmniejszaniem się podaży pracy i utrudnieniami w systemie zabezpieczenia społecznego
w wyniku wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku (GUS, 2020, s. 10).
Zmiany demograficzne dotyczą także szybkiego przyrostu populacji najstarszych seniorów. Zgodnie z danymi Zakładu Opieki Społecznej z końca 2018 roku
uprawnionych do pobierania świadczenia honorowego z ZUS było 1900 polskich
stulatków. Sukces dożywania sędziwej starości jest niestety dość często obarczony
osiąganiem starości uwikłanej w choroby i tym samym wymagającej wsparcia
i opieki. Oczywiście nie jest to jedyny model osiągania stu czy więcej lat, wspaniałego wieku, z nadzieją wymienianego przy składaniu urodzinowych życzeń już
najmłodszym dzieciom. Część osób starszych osiąga długowieczność, przechodząc przez proces starzenia i starości fizjologicznej, niemniej jednak zdecydowanie
częściej, zaawansowany wiek połączony jest ze starością patologiczną, co oznacza,
starość uwikłaną w wielochorobowość.
Starzenie się i starość – temat aktualny niezależnie od wieku
Świadomość postępujących zmian demograficznych jest dość powszechna
zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi, ale nie zawsze przekłada się na
konkretne działania dotyczące obserwowanych przemian. Mimo realizowanych od
wielu lat programów aktywizacji seniorów w wymiarze lokalnym, jak również od
roku 2012 o zasięgu ogólnokrajowym, określonego mianem programu Aktywizacji
Społecznej Osób Starszych czy od roku 2015 programu rządowego Senior-Wigor,
problem wspomagania osób starzejących się i starszych nadal pozostaje tematem
bardzo aktualnym, co więcej – z nasilającą się tendencją. Wachlarz ofert i możliwości cały czas się rozrasta, ale nadal pytaniem otwartym pozostaje ich równy
dostęp w różnych środowiskach i miejscach naszego kraju?
Istnieje wiele czynników różnicujących udział osób starszych w szeroko rozumianym, aktywnym stylu życiu, jak również w dostępie do możliwości korzystania
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z ofert wsparcia i pomocy1. Takimi barierami mogą być również: miejsce i przestrzeń zamieszkania seniorów.
Międzynarodowa Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu2 (Global Age-friendly Cities and Communities) jest organizacją, która podejmuje działania dedykowane seniorom mające na celu poprawę jakości życia w miejscach i przestrzeni miast
i gmin. W 2018 roku do sieci należało 705 miast i społeczności w 39 krajach. Prestiżowym, ale równocześnie zobowiązującym dla Polski, jest włączenie do tej organizacji 6 miast: Gdyni, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Obornik Wielkopolskich,
Stargardu i Opola. Kolejne miasta aplikują do tego wyróżnienia i zarazem wyzwania.
W 33 miastach świata, największych powyżej 10 mln ludności, jak również mniejszych, zostały przeprowadzone badania, na podstawie których określono kryteria,
wymagane w miastach i gminach chcących należeć do tej sieci. W rozmowach w ramach prowadzonych badań uczestniczyło prawie 1500 osób starszych (w przeszło
150 grupach fokusowych) oraz 250 opiekunów seniorów z niepełnosprawnościami i przeszło 500 dostawców usług znających potrzeby ludzi starszych. Rozmowy
skoncentrowane były wokół 8 grup tematycznych: przestrzenie publiczne i budynki,
transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna,
partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne (Żakowska (red.), 2014, s. 19–22).
W niniejszym tekście została podjęta problematyka, dotycząca głównie dwóch
obszarów (spośród wymienionych ośmiu), partycypacji społecznej oraz szacunku
i inkluzji społecznej, z uwzględnieniem perspektywy środowiska miast i wsi3.
1

2

3

Wyniki rozległych badań dotyczących różnych obszarów życia i problemów seniorów w Polsce,
PolSenior, zostały opublikowane w książce: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne
i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (2012), M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski
(red.), Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne. Kontynuacja badań PolSenior 2 została podjęta w 2018 roku. Istotne dla poznania problemów aktywności osób starszych (w czterech domenach) są też szeroko zakrojone badania Indeksu Aktywnego Starzenia, prowadzone w krajach
UE. W Polsce zostały podjęte badania porównawcze z uwzględnieniem regionów. Do tej pory
przeprowadzono trzy edycje takich badań, zob. Perek-Białas, Mysińska (2013). Pobrane z: https://
www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-aktywnego-starzenia-sie-aai-w-polsce
Określenie: „Międzynarodowa Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu” zawiera rzeczownik
odczasownikowy „starzenie”, który w języku polskim, łączy się z zaimkiem zwrotnym „się”: „starzenie się”, ale powołując się na konkretną literaturę zastosowałam wersję użytą w cytowanych
źródłach: Żakowska, M. (red.). (2014). Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik, Warszawa:
Magazyn Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, por. Miasto przyjazne
starzeniu, czyli jakie? N. Woderska, https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/miasto-przyjazne-starzeniu-czyli-jakie
Charakterystyka wszystkich obszarów zjawisk przyjaznych starzeniu się na podstawie wybranych praktyk miasta Poznania została opisana przez autorkę artykułu, w tekście: Invitation for
seniors’s activity – age frendly city (2017) w: Active and health ageing (red.). Z. Szarota, Kraków: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej 1(13). Badania w Poznaniu dotyczące tego
problemu, przeprowadziły również: Bujacz, A., Skrzypska, N., Zielińska, A.M. (2012). Publiczna
przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, Gerontologia Polska, tom 20,
nr 2.
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Warto dodać, że temat starzenia się ma charakter ogólnospołeczny, dotyczy
wszystkich grup wiekowych, ponieważ inkluzja, partycypacja społeczna oraz szacunek wobec osób starszych zależą też od pozostałych uczestników życia społecznego, od najmłodszych do najstarszych, a starzenie się jest naturalnym procesem,
wpisanym w planowanie i przeżywanie długiego życia.
Miasto czy wieś? – miejsca i przestrzenie sprzyjające życiu w starości
Przestrzeń miast i wsi stanowi istotny problem różnych dyscyplin naukowych
(psychologii, socjologii, architektury itp.), ale w odniesieniu do podjętego tematu
mieszczącego się w gerontologii społecznej, w obszar której wpisują się, zdaniem
Adama A. Zycha (2001, s. 66 i 67), socjologia, pedagogika i psychologia starzenia
się, szczególnie ważnym ujęciem wydaje się podejście socjologiczne. To ostatnie
rozpatruje miejskie przestrzenie publiczne jako pewien typ przestrzeni społecznej,
w której zachodzą specyficzne relacje między jednostką a społecznością (Mantey,
2019, s. 21). Odpowiada tym samym podjętemu problemowi włączenia i uczestniczenia z szacunkiem i godnością w życiu społecznym ludzi starszych w środowiskach miejskich i wiejskich. Interdyscyplinarność gerontologii społecznej
pozwala na połączenie różnych zjawisk i perspektyw oglądu problemów starzenia
się i starości, a w przypadku tego tekstu również spojrzenia andragogiki, której
podmiotem badań jest człowiek w każdej fazie dorosłości, a zwłaszcza procesy
jego edukacji: formalnej, pozaformalnej oraz coraz bardziej docenianej nieformalnej, zaakcentowanej w dalszej części tego opracowania.
Większość Polaków mieszka w miastach (przeszło 60%), co potwierdza
ogólnoświatowe tendencje dotyczące urbanizacji. Zgodnie z danymi Organizacja Narodów Zjednoczonych już w 2009 roku, po raz pierwszy w historii, liczba
mieszkańców miast przekroczyła liczę mieszkańców wsi. Zjawisko to ma silne
tendencje wzrostowe, ponieważ zgodnie z prognozami, w roku 2050, już dwie
trzecie ludności świata zamieszka w miastach. Socjolodzy miasta dostrzegają wiele zmian w projektowaniu i tworzeniu nowych miejsc i przestrzeni życia, spośród
których wybrane z nich zostaną zasygnalizowane, bo są istotne dla jakości życia
osób starszych.
Definiowanie przestrzeni i miejsc nie jest proste, czego dowodem są różne
koncepcje teoretyczne, jak również swobodne ich określenia, często też używane
metaforycznie. Stella Grotowska, za Yi-Fu Tuanem, porównuje przestrzeń z miejscem, podkreśla wolność przestrzeni, która inspiruje do działania i przywołuje
odniesienia do przyszłości. Jeśli jednak przestrzeń zostaje zamknięta, staje się
miejscem, bezpiecznym schronieniem dla ustalonych wartości. Ludzie potrzebują zarówno miejsc i przestrzeni, choć w przypadku osób starszych, wraz z wiekiem i różnymi ograniczeniami najczęściej powiązanymi z utratą zdrowia, bardzo
często ich przestrzeń życia zawęża się do wybranych miejsc. Analogicznie do
miejsc i przestrzeni wskazuje na różnice pomiędzy tym, co prywatne i publiczne.
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Publiczne jest przeciwieństwem prywatności, czyli wszystkiego, czym włada jednostka, co chronione jest przed ingerencją innych (Grotowska 2011, s. 31).
W życiu wszystkich ludzi niezwykle ważną częścią przestrzeni jest przestrzeń
społeczna. Bogdan Jałowiecki i Marek Szczepański (2009, s. 317–318) podają
kilka możliwości jej rozumienia, warunkowanych zróżnicowanymi perspektywami
oglądu tego pojęcia. Przestrzeń jest społeczna:
–– przede wszystkim dlatego, że tworzą ją ludzie, jest społecznie wytworzona.
Oczywiście wkład natury jest istotny, ale ludzie dokonują w niej zmian;
–– ponieważ w trakcie jej tworzenia, między ludźmi zachodzą różnorodne relacje, tworzą się określone stosunki własności, władzy i wymiany;
–– za sprawą specyficznych rodzajów podejmowanych w niej działań, przykładowo: produkcji, konsumpcji, pracy, wypoczynku, codziennego życia itp.;
–– z powodu przywiązywania do niej przez ludzi różnych uznawanych przez nich
wartości, zarówno wymiernych i niewymiernych4.
Równie ważnym rodzajem przestrzeni miasta jest przestrzeń publiczna,
dostępna dla wszystkich mieszkańców, ich wspólna własność. Tworzą ją: ulice,
place, skwery, parki, ogrody itp. W tej przestrzeni mieszkańcy powinni czuć
się swobodnie, oczywiście z zachowaniem zasad i ograniczeń określonych dla
konkretnej przestrzeni (Jałowiecki, Szczepański, s. 423–424). Współcześnie jednak wyznacza się też przestrzenie publiczne, w których są prywatne miejsca czy
mniejsze przestrzenie, stąd Dorota Mantey podkreśla, że wielu badaczy zamiast
„przestrzeń publiczna” woli określenie „przestrzeń publicznie użytkowana”, ponieważ obejmuje ona wszystkie te przestrzenie, w których realizowane są funkcje
społeczne i obywatelskie, bez względu na to, kto jest ich właścicielem (Mantey,
2019, s. 24, por. Karta Przestrzeni Publicznej, 2009). Margaret Kohn (2004, za:
Mathey, 2019, s. 22–23), przyjmuje, że istota przestrzeni publicznej opiera się
na jej trzech podstawowych charakterystykach: własności (najlepiej publicznej),
szerokiej dostępności, sprzyjaniu komunikacji i interakcji.
Zdaniem Marka Wysockiego, „przestrzeń publiczna zaczyna się od przekroczenia progu swojego mieszkania”. Może być z ograniczonym dostępem, np.: na
klatce schodowej, podwórku itp., ale poza takimi obszarami może być użytkowana
przez wszystkich. Z perspektywy autorki tego tekstu ważnym, jeśli nawet nie
najważniejszym, jest jej komunikacyjny charakter, bo jak podkreśla M. Wysocki,
zachodzą w niej interakcje społeczne, procesy integracji i tworzą się podstawy
wspólnotowości (Wysocki, 2015, s. 8–9).
Współcześnie w przestrzeni publicznej miast dostrzec można wiele niekorzystnych zmian dla ich przyjaznego, wspólnotowego charakteru. Jedną z nich
4

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że Norbert Pikuła temu wymiarowi przestrzeni życia seniorów
poświęcił monografię, w której dostrzegł wiele zmian w stylach życia seniorów, w ich potrzebach
i możliwościach realizacji. Analizując różne obszary rozwojowe, podkreślił znaczenie aktywnego
stylu życia i wartość jak najdłuższego pozostawania ludzi starszych w przestrzeni społecznej, zob.
Pikuła, N. (2013). Senior w przestrzeni społecznej. Warszawa: Borgis.
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jest rozrastanie się miast, przy równoczesnej depopulacji śródmieścia. Następują
procesy gentryfikacji i suburbanizacji oraz komercjalizacji, które różnicują mieszkańców i separują ich od siebie, dzieląc na „lepszych” i „gorszych” ze względu na
miejsce zamieszkania i powiązaną z nią zamożność. Wprowadzane są ograniczania dostępu do przestrzeni publicznej i jej prywatyzowanie. Ponadto nowoczesna architektura często tworzy dystans, a nawet prowokuje strach, podobnie jak
zamknięte osiedla. Przeszklone budynki swoim surowym stylem nie zachęcają,
głównie ludzi starszych, do ich odwiedzania. Przykładem mogą być chociażby
duże galerie handlowe, nowoczesne restauracje czy urzędy. Tego typu przestrzeń
publiczna nie sprzyja inicjowaniu kontaktów towarzyskich i budowaniu relacji
społecznych (Grotowska, 2011, s. 35–39).
Można stwierdzić, że zarówno przestrzeń fizyczna, jak również publiczna
mogą stanowić zagrożenie dla inkluzyjnego i partycypacyjnego życia ludzi starszych. Nowocześnie zaprojektowana przestrzeń publiczna łączy się z zaawansowaną technologią i w ten sposób powstająca w przestrzeni publicznej cyberprzestrzeń
stanowi dodatkową blokadę, ogranicza dostęp części osób starszych do przestrzeni
dla wszystkich.
Innym zjawiskiem dotyczącym dużych miast jest metropolizacja, będąca wynikiem procesów globalizacyjnych, które są różnorodnie definiowane, ale zdaniem Piotra Dubickiego i Piotra Kułyka (2018, s. 116) prowadzą do zwiększenia
oddziaływania różnych mechanizmów: rynkowych, konkurencji, rozrastania się
zależności i tworzenia nowej sieci współpracy między jednostkami, w tym także
ośrodkami miejskimi (por. Jałowiecki, Szczepański 2009, s. 273–313).
Zmiany zachodzące w przestrzeni miast, ich rozrastanie się poprzez włączanie
okolicznych terenów, mniejszych miast i wsi do metropolii zmieniają też wieś.
Wieś przestaje kojarzyć się już tylko, czy w ogóle, z rolnictwem, a jej mieszkańcy
coraz częściej przejmują styl życia i różne zwyczaje oraz pomysły na aktywność
zawodową i wolnoczasową od mieszkańców miasta (zob. Witek, Błoński, 2015).
Następuje swoista unifikacja stylu życia „starych” i „nowych” mieszkańców. Przejawem urbanizacji wsi, gmin wiejskich, są budowane w nich galerie handlowe,
markety i supermarkety, kawiarnie, sklepy, miejsca usługowe, restauracje, pizzerie,
puby, duże firmy, przedsiębiorstwa, strefy przemysłowe itp. Na wsiach w obszarze
metropolii powstają również centra kultury z bogatą i często konkurencyjną ofertą
imprez i wydarzeń kulturalnych, obiekty sportowe, salony urody, prywatne żłobki,
przedszkola, szkoły i ośrodki edukacji. W ten sposób mieszkańcy miast uciekają
od zgiełku, tempa życia, zatłoczenia, zanieczyszczeń środowiska i innych niekorzystnych zjawisk, a mieszkańcy wsi i małych miasteczek w obrębie metropolii
przyjmują chociażby niektóre elementy stylu życia nowych mieszkańców. Zmiany
w małych środowiskach wsi i miast nie dotyczą jednak wszystkich, często nie
przyjmują ich zwłaszcza osoby starsze, co może skutkować wykluczeniem i społeczną separacją. Zróżnicowanie społeczne, kulturowe, ekonomiczne i wiekowe
mieszkańców, często powoduje życie w „sąsiedztwie bez sąsiadów”, jak określił
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to Frank Furedi (2006, za: Szatan, 2012, s. 100). Zjawisko to w przypadku osób
starszych – nie tylko za sprawą ich wcześniejszych doświadczeń związanych z rolą
sąsiedztwa, ale też poczucia bezpieczeństwa i pomocy w trudnych sytuacjach –
może budzić strach i niską satysfakcję z życia. Potwierdzeniem tej tezy jest zdanie
Anny Karwińskiej (2011, s. 257), która uważa, że „kierunek rozwoju miast, który
w pewnym sensie jest ich od-społecznianiem, sprzyja upowszechnianiu się jednego z największych zagrożeń dla jakości życia miejskiego – stanów lękowych
i braku poczucia bezpieczeństwa”.
Wspomniana już w artykule Międzynarodowa Sieć Miast i Gmin Przyjaznych
Starzeniu (Global Age-friendly Cities and Communities) wspiera i propaguje
wprowadzanie zmian w przestrzeni miast, gmin, tym samym również wsi, które chcą zadbać o podnoszenie jakości życia wszystkich mieszkańców, ponieważ
procesy starzenia się dotyczą każdego człowieka, w bliższej bądź dalszej perspektywie czasowej5.
Marek Wysocki (2015, s. 10) uważa, że projektowanie przestrzeni publicznej
uwzględniającej potrzeby seniorów okazuje się trudne, ponieważ jest to: „chyba najbardziej niehomogeniczna grupa społeczna”, z racji bagażu doświadczeń
życiowych, powiązanych z historią, polityką, stanem zdrowia i wieloma innymi zjawiskami. Uniwersalne projektowanie przestrzeni gościnnej dla seniorów
i wszystkich mieszkańców jest punktem odniesienia dla lokalnej, terytorialnej polityki, powiązanej z konsultacjami społecznymi po to, by przestrzenie: fizyczna,
społeczna i publiczna mogły służyć mieszkańcom konkretnego terytorium i realizować funkcję komunikacyjną.
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1991 roku przyjęło dokument: „Zasady Działania Na Rzecz Osób Starszych”, w którym zostały określone
kierunki polityki senioralnej. Ustalono pięć grup z osiemnastoma zasadami:
–– niezależność (życie w bezpiecznych warunkach, bezpieczeństwo dostosowane
do indywidualnych preferencji i zmiennego poziomu sprawności psychofizycznej, zamieszkania w swoim domu najdłużej, jak jest to możliwe);
–– uczestnictwo (podtrzymywanie więzi społecznych, aktywny udział w formułowaniu i realizacji programów dotyczących warunków bytowych, prawo do
pracy, służby na rzecz innych, zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami);
–– opieka (medyczna, usługi socjalne i prawne, rehabilitacja oraz społeczna
i umysłowa aktywizacja w humanitarnym i bezpiecznym środowisku);
–– samorealizacja (rozwój potencjału, dostęp do edukacji, kulturalnych, duchowych i rekreacyjnych zasobów społeczeństw);

5

Istnieją też inne sieci miast o bardziej bądź mniej zbliżonym profilu swojej działalności, podejmujące starania podnoszenia jakości życia mieszkańców: Międzynarodowa Sieć Zdrowych
Miast, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (Healthy Cities), sieć tzw. powolnych miast (Slow
Cities), czy programy dotyczące ekologii miast (Urban Ecology) i ich zrównoważonego rozwoju
oraz koncepcje miast inteligentnych (Smart City).
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godność (godne, niedyskryminujące traktowanie osób starszych, niezależnie
od wieku, płci, rasy, etnicznego pochodzenia, z niepełnosprawnościami, bez
względu na ekonomiczną przydatność) (Wysocki 2015, s. 12–13).
W kolejnych latach opracowano plany działania, w ramach strategii rozwoju
społeczeństw przyjaznych ludziom w każdym wieku. Podczas drugiego spotkania
ONZ na temat starzenia się społeczeństw w Madrycie, w 2002 roku, uczestniczyli przedstawiciele Polski. Następne spotkanie, w tym samym roku, odbyło się
w Berlinie, gdzie nasz kraj przyjął zobowiązania Planu Madryckiego, zgodnie
z którym polityka rządu i władz lokalnych wobec starzenia się ludności powinna
mieć charakter systemowy, a w stosunku do osób starszych bardziej operacyjny.
Niezwykle ważna w kontekście wcześniej opisanych zmian dokonujących
się w przestrzeni życia ludzi starszych jest zasada lokalności, czyli „starzenie się
na miejscu”. Zasada mieszcząca się w ramach polityki wobec seniorów podkreśla rolę starzenia się we wspólnocie lokalnej, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb. Lokalność pozwala na lepszą integrację i partycypację osób starszych,
ponieważ szybciej i dogłębniej mogą być rozpoznane ich potrzeby, sprzyja też
aktywizacji i zaangażowaniu w działania międzypokoleniowe. Lokalność jest warunkiem partycypacji, którą mogą ograniczać bariery przestrzenne, stąd tak ważna
jest polityka lokalna (Wysocki, 2015, s. 13–14).
Uzupełnieniem wielu dokumentów na temat tworzenia miejsc i przestrzeni
przyjaznych osobom starszych i wszystkim mieszkańcom jest z pewnością siedem
zasad uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznej autorstwa Rona Mace.
Są to: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu,
proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, tolerancja na błędy, wygodne
użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. M. Wysocki, powołując się na innych autorów i Konwencję Organizacji
Narodów Zjednoczonych, dodaje również zasadę percepcji równości (Konrada
Kaletscha), która pozwala czuć się takim samym w tej przestrzeni, jak wszyscy
inni mieszkańcy (Wysocki, 2015, s. 22; Wysocki, 2017).
Mimo wielu ograniczeń duże miasta mają jednak przewagę nad wsiami i małymi miasteczkami pod względem długości życia swoich mieszkańców, ponieważ
to właśnie w nich żyje się najdłużej. Z badań GUS (2019) wynika, że w miastach
mężczyźni żyją przeciętnie dłużej niż na wsi. Największa różnica jest w województwie mazowieckim i wynosi 2 lata. Jedynym makroregionem, gdzie przeciętne trwanie życia mężczyzn jest dłuższe na wsi jest makroregion południowy
(o 0,3 roku). W makroregionie południowym i centralnym kobiety na wsi żyją
dłużej niż mieszkanki miast (o 0,7 roku). W pozostałych makroregionach kobiety w miastach żyją dłużej niż na wsi (od 0,3 do 1,1 roku). W Polsce duże miasta, oprócz długości życia mieszkańców, mają też wiele innych zalet, do których
należą: lepszy dostęp do służby zdrowia, głównie lekarzy specjalistów, szpitali,
często też wyższy standard i warunki zamieszkania, dostęp do instytucji edukacji
dorosłych, w tym starszych, firm szkoleniowych i centrów kultury, miejsc pracy,
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możliwości wyższych zarobków, aktywizacji społecznej, kulturowej, sportowej,
prozdrowotnej, czy partycypacji społecznej i obywatelskiej. W miastach istnieje
większa szansa na inkluzję społeczną za sprawą różnorodnych miejsc specjalnie
przygotowanych dla seniorów w tym celu, jak również lobbowanie za potrzebami
osób starszych przez miejskie rady seniorów czy inne środowiska gerontologiczne
skupione w miastach.
Pozytywne i negatywne aspekty życia starszych ludzi w mieście skłaniają
równocześnie do refleksji dotyczącej życia seniorów na wsi.
Nowy pomysł i jego realizacja, czyli gospodarstwa opiekuńcze w Polsce
Polska wieś bardzo często kojarzy się tradycyjnie z wieloma atutami dotyczącymi zdefiniowanej wcześniej przestrzeni, którą charakteryzują pola, łąki, lasy,
ogrody, najczęściej świeże powietrze, które dają swobodę i poczucie wolności.
Ponadto społeczny charakter przestrzeni wsi, bliskość sąsiedztwa i relacje z nim
stwarzają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, tym samym częściej realizowana jest
komunikacyjna funkcja przestrzeni, za sprawą mniejszej anonimowości i większego poczucia zaufania do siebie mieszkańców, sąsiadów czy sieci rodzinnych.
Przenikanie wzorów życia z miasta na wieś i odwrotnie ma swoje pozytywne
i negatywne strony. Odpływ młodych ludzi ze wsi zmienia życie pozostających
tam seniorów, którzy narażeni są na osamotnienie poprzez fizyczne oddalenie bliskich im osób. Oczywiście to samo doświadczenie jest udziałem znacznej części
starszych mieszkańców miast, ale szeroka oferta tamtejszych instytucji senioralnych sprzyja podejmowaniu aktywnego życia przez część z nich jako rekompensowanie braku obecności rodziny i możliwości spędzania z nią wspólnego czasu.
Warto jednak wymienić jeden z nowszych pomysłów i jego realizacje, które pojawiły się w ostatnich latach na wsi, a opierają się na zasadzie, moim zdaniem,
„starzenia się na miejscu”, równocześnie łącząc inkluzję, szacunek i partycypację
społeczną. Takim miejscem są gospodarstwa opiekuńcze.
Od lat opieka nad seniorami w formie zinstytucjonalizowanej odbywała się
na wsiach głównie w domach pomocy społecznej, stałego pobytu. Dzienne domy
opieki i pomocy społecznej istniały głównie w miastach. Obecnie coraz częściej
zarówno jedne, jak i drugie domy powstają w mniejszych miastach i na wsiach,
nierzadko są jednak komercyjne. Sama oferta domów opieki, pomocy, wsparcia
też ulega ciągłym zmianom, pojawiają się w nich coraz liczniej zwierzęta, tworzone są ogrody, w tym również sensoryczne, powstają lepsze warunki zamieszkania,
organizowana jest pomoc dla osób starszych uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu (również turnusy terapeutyczne w wyznaczonych domach pomocy), stosowane
są różne formy terapii, zabiegów i szereg nowatorskich rozwiązań, z wykorzystaniem nierzadko nowoczesnych technologii, mających na celu sprostanie potrzebom osób starszych (zob. Domy Opieki i Sanatoria. Informator ogólnopolski,
2020). Innowacyjne działania z pewnością są niezwykle ważne, bo być może

40

Renata Konieczna-Woźniak

któreś kolejne okaże się tym najlepszym dla konkretnej osoby starszej. Takim
nowatorskim rozwiązaniem jest również gospodarstwo opiekuńcze.
Gospodarstwa opiekuńcze wpisują się w rolnictwo społeczne, do tego typu
gospodarstw mogą trafiać nie tylko seniorzy. Otwarte są też na inne grupy docelowe, osoby wymagające pomocy, wsparcia czy opieki: z niepełnosprawnościami
fizycznymi, intelektualnymi, problemami psychicznymi, opuszczające zakłady
karne, bezrobotne, uzależnione, z wypaleniem zawodowym, jak również dzieci
i młodzież.
Rolnictwo społeczne zostało zdefiniowane jako innowacyjne podejście do
rolnictwa, charakteryzujące się wielofunkcyjnością, czyli możliwością zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także
pozarolniczych takich, jak: środowiskowe, kulturowe, gospodarcze i społeczne.
Usługi świadczone w gospodarstwach mogą dotyczyć sfer: kultury, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, turystyki, rynku pracy i ochrony zdrowia. Gospodarstwa tego typu stanowią potencjalne miejsca dla terapii opartej na obcowaniu
z przyrodą (silwoterapia), wspierania i leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi
i co ważne z perspektywy niniejszego artykułu – mogą pełnić funkcję ostoi dla
osób starszych, często mających problemy z samodzielnością i chorobami, w tym
demencją, wymagającymi opieki. Na podkreślenie zasługuje również funkcja społeczna realizowana w tych miejscach, polegająca na budowaniu relacji, wspólnej
edukacji i rozrywki, jak również podejmowaniu pracy na miarę indywidualnych
możliwości każdej z osób. Dla gospodarzy dodatkową wartością są korzyści ekonomiczne, środki pozyskiwanie z tego typu działalności gospodarstwa (Chmielewski, Daab, Miśkowiec, Rogalska, Sochacka, 2017, s. 5–6; zob. Gospodarstwa
opiekuńcze – budowa sieci współpracy, 2017).
W Polsce pomysł tworzenia ośrodków opiekuńczych dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami pojawił się w roku 2012 jako nowe rozwiązanie w gospodarstwach agroturystycznych. Jego autorem był dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie Ryszard Kamiński. Wcześniej w ośrodku doradczym realizowano projekt aktywizacji rolników
i tworzenia dla nich nowych zawodów. Połączenie potrzeb obu stron, rolników
i osób starszych, doprowadziło do powstania gospodarstwa opiekuńczego6.
Inspiracją do starań o fundusze na ten cel, który zaczęto realizować w 2016
roku, stały się wzory podobnych gospodarstw w Holandii. Ideą polskiego przedsięwzięcia było stworzenie rodzinnej atmosfery dla grupy maksymalnie 8 seniorów,
którzy mogą pomagać w ogrodzie, gospodarstwie, bądź spędzać 8 godzin dziennie
przez 5 dni w tygodniu w takim gospodarstwie w sposób dowolny, rekreacyjny, wypoczynkowy. Pionierski projekt „Zielona opieka” zrealizowano w okresie od września 2016 roku do czerwca 2018 roku przez KPODR w partnerstwie
6

Zob. Rozmowa z Joanną Jastak i Anną Kuleszą z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pobrane z: https://przyjazniseniorom.com/news/gospodarstwa-opiekuncze-%e2%80%93-pomoc-dla-seniorow-i-szansa-rozwoju-agroturystyki,41 (2.04.2020).
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z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” (w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020). W projekcie uczestniczyło 15 gospodarstw i 75 podopiecznych (docelowo zaplanowano
dla 225 seniorów mających skorzystać z tego typu gospodarstw). Opiekunowie
i wolontariusze zostali przygotowani do pracy z seniorami podczas szkoleń. Opinie seniorów, którzy wzięli udział w tym projekcie, wskazywały jednoznacznie na
potrzebę rozwijania pomysłu. W roku 2018 została podpisana umowa określająca
przebieg już bardziej rozwiniętego projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju
obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, mającego trwać do 2021
roku. Celem głównym projektu było opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa
opiekuńczego oraz przygotowanie strategii rozwoju tych gospodarstw7.
Opisany przykład innowacyjnych rozwiązań wspierania i opieki seniorów
w gospodarstwach opiekuńczych prezentuje działania zmierzające do podnoszenia warunków życia w starości w środowisku wiejskim i zaproszenia seniorów do
włączenia ich w nową społeczność, rodzinę, w gościnne miejsce. Wykorzystanie
potencjału wsi, jej walorów, kontaktu z naturą, zdrowych produktów żywieniowych, czystego powietrza i większej przestrzeni, jak również przyjaznego miejsca
konkretnego domu, gospodarstwa, wydają się interesującym pomysłem zwłaszcza
dla osób starszych, samotnych, które swoje życie spędziły na wsi, jak również dla
tych, które dopiero teraz mogą korzystać z innego stylu i przestrzeni życia. Agroterapia w gospodarstwach opiekuńczych może być realizowana w trzech formach:
dziennych domach pobytu (pomocy), rodzinnych domach pomocy i w ramach
działalności gospodarczej, w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę.
Szczególnie ważnym aspektem wydaje się inkluzyjny i partycypacyjny charakter prowadzenia gospodarstw, tworzenie przestrzeni nawiązywania kontaktów,
budowania relacji, jak również możliwości zaangażowania się w prace domowe,
w gospodarstwie, w opiekę nad zwierzętami, czy udział w zajęcia terapeutycznych
i edukacyjnych. Te ostatnie z perspektywy andragogicznej są warte podkreślenia,
ponieważ ich dostępność z środowiskach wiejskich jest mniejsza niż w miastach.

7

Realizacja projektu została podjęta w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Umowę podpisało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (lider),
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przekazuje środki finansowe na realizację projektu. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/gospodarstwa-opiekuncze-growid
(2.04.2020).
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Zakończenie
Potrzeba przynależności do różnych grup społecznych: rodzinnej, sąsiedzkiej,
koleżeńskiej, opiekuńczej, religijnej, towarzyskiej itp. jest niezależna od wieku,
ale wraz z nim wydaje się trudniejsza do realizacji i tym samym chyba cenniejsza.
„Starzenie się na miejscu”, zasada lokalności przywołana w artykule, łączy
inkluzję z szacunkiem i partycypacją społeczną, ponieważ bez lokalności trudno
o partycypację. Zarówno przestrzeń wsi, jak i miast trzeba tworzyć tak, by zadbać
o potrzeby seniorów i wszystkich innych mieszkańców zgodnie z założeniami
przestrzeni przyjaznych wszystkim.
Gospodarstwa opiekuńcze, turystyka opiekuńcza to pomysły z krótką w Polsce tradycją, ale najprawdopodobniej z perspektywą rozwoju w niedalekiej przyszłości. Ich idea wydaje się dobrym rodzajem wspierania, pomocy i opieki,
działań kierowanych do osób starszych, ale również sposobem łączenia pokoleń, budowania więzi międzyludzkich, bycia ze znajomymi, rodziną mieszkającą w gospodarstwie. Pobyt w takim miejscu dla seniorów może być też czasem
wspomnień, retrospekcji doświadczeń z dzieciństwa i młodości, którymi mogą się
dzielić, ale też mogą przeżywać je na nowo, opiekując się zwierzętami, pracując
w polu czy ogrodzie, w kuchni, czy zwyczajnie odpoczywając, podziwiając okoliczną przyrodę. W ten sposób przestrzeń fizyczna rozszerza obszar przestrzeni
społecznej osób starszych. Być może nieodległa przyszłość zaowocuje kolejnymi
rozwiązaniami w rolnictwie społecznym, a nową rolą pedagogów, andragogów,
gerontologów społecznych i doradców będzie profesjonalne przygotowanie osób
mających zamiar prowadzić takie gospodarstwa czy pracować w nich z osobami starszymi, poznając i rozwiązując ich problemy, podejmując różne zadania
edukacji dorosłych. Specjalne studia w tym zakresie prowadzone na poziomie
magisterskim są już uruchomione we Włoszech. Profil kształcenia koncentruje
się głównie na warsztacie analitycznym, technologii rolnictwa, a także zarządzania innowacjami o charakterze interdyscyplinarnym, planowaniu, ale również na
współpracy z innymi interesariuszami–organizacjami z obszaru opieki zdrowotnej,
opieki społecznej i edukacji (Chmielewski i in., 2017, s. 79).
Reasumując podjęte w artykule problemy, można zadać sobie pytanie: gdzie
planować starość? Okazuje się jednak, że nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno miasto, jak i wieś mają swoje mocne i słabe strony we wspomaganiu życia, w przestrzeni fizycznej, publicznej i społecznej seniorów. Mieszkańcy
miast i wsi wzorują się na sobie, wprowadzając różne rozwiązania, jak chociażby
tradycję wsi i działających tam przeszło 150 lat kół gospodyń wiejskich, którą
przenoszą do miast, tworząc koła gospodyń miejskich.
W dużych miastach innym przykładem przenoszenia rozwiązań z życia
wsi są zakładane coraz częściej w ostatnich latach ogrody społeczne (popularne
w Niemczech, Hiszpanii, Anglii). Mieszkańcy miast mogą wspólnie pielęgnować
w nich zieleń, hodować owoce i warzywa, produkować w ten sposób żywność.
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Prowadzone wspólnie stanowią przestrzeń do budowania więzi, nauki, odpowiedzialności i wzajemnego zaufania, tworzenia i korzystania ze sztuki i kultury.
W idei ogrodów społecznych i rolnictwa społecznego dostrzec można podobieństwo, które wiąże się z potrzebą nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
międzyludzkich, inkluzji i partycypacji społecznej oraz dążeniem do kontaktu
z naturą, które w zderzeniu z koniecznością obecności w przestrzeni wirtualnej
zaczynają być coraz bardziej doceniane.
Od kilkunastu lat, w dużych polskich miastach, nastąpił też powrót do idei
budowy osiedli społecznych, znanych już pod koniec XIX wieku w Europie. Magdalena Mostowska (2008, s. 46) określiła osiedle społeczne jako: „ideę projektową
wypracowaną w oparciu o modernistyczną awangardę w architekturze i w międzynarodowym środowisku lewicujących reformatorów”. Po II wojnie światowej,
oprócz odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni, koncepcja osiedla społecznego
miała wspomagać wytwarzanie więzi społecznych między jego mieszkańcami
i prowokować ich do społecznej aktywności (Mostowska, 2008, s. 46). Architektka Małgorzata Kuciewicz w wywiadzie udzielonym na temat osiedli społecznych
zwróciła uwagę na: „udomowioną przez sąsiadów przestrzeń w strukturze budynku lub pomiędzy budynkami, nazywając ją „przestrzenią w kapciach”, i przytoczyła znamienne zdanie przedwojennej architektki: „podwórze wymiarowali krokiem
malucha idącego do przedszkola i wzrokiem staruszka wysiadującego na przyzbie.
Programowali tym samym dającą poczucie bezpieczeństwa kontrolę sąsiedzką”
(Kuciewicz, 2020). Współcześnie w innym kontekście historycznym i politycznym projektowanie tego typu osiedli ma na celu głównie tworzenie wspólnoty ich
mieszkańców.
Na koniec opracowania chcę podkreślić, że znaczna jego część powstała na
początku bieżącego roku, który był jeszcze raczej przewidywalny, planowany
w różnych obszarach życia ludzi na całym świecie, a potem nastąpiła przerwa
w redagowaniu artykułu z racji wydarzeń, które zatrzymały zwyczajny przebieg
kolejnych dni i miesięcy. Teraźniejsza perspektywa temporalna okazała się już
niepewna, pozbawiona większego wpływu ludzi na życiowe wydarzenia, a zdarzenia traumatyczne stały się praktyką codzienności. Nagły zwrot, zmiana patrzenia
na rzeczywistość i ograniczenia związane z przyszłością dotknęły zwłaszcza ludzi starszych. Tym samym raczej pozytywny wydźwięk omawianych problemów
wydał się mało adekwatny do zaistniałej sytuacji. Niemniej jednak po dłuższej
przerwie powrót do dokończenia tekstu został podyktowany refleksją autorki, że
w obecnej sytuacji tym bardziej warto upowszechniać przykłady dobrych praktyk,
aby mogły być rozwijane oraz stanowić punkt odniesienia dla kolejnych projektów
podnoszących jakość życia w starości. Rzeczywistość pokazała bowiem, że pewni
w biegu ludzkiego życia możemy być jedynie niepewności.
Przeżywane aktualnie doświadczenia zdecydowanie wyraźniej ukazują, jak
wielkie znaczenie dla człowieka mają jego miejsce i przestrzeń życia. Budzą
one spokój, tworzą azyl i pozwalają przetrwać ciężkie chwile bądź przeciwnie,
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prowokują niepokój, lęk i strach. Same jednak miejsca i przestrzenie nie wystarczą, ich przyjazny bądź nieprzyjazny życiu charakter nadaje dopiero człowiek.
W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, oprócz bezpiecznego miejsca, każdemu
potrzebna jest bliskość, obecność, wspólnota i empatia, które tworzy dla niego
drugi człowiek. Bez niego ani wieś, ani miasto nie są gościnną przestrzenią życia.
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Places and spaces conducive to social inclusion
and participation in old age. An offer of care farms
Keywords: “on-site aging”, care farms, age friendly space, social participation,
respect and social inclusion.
Summary: The article is focused on the changes occurring in physical, social and
public space of cities and villages which are significant for the inclusion and social participation of seniors. The analysis of detrimental transformations has been
combined with examples of solutions, good practices which aim to improve the
community-based character of the space which enables to build relationships, support and assistance as well as a sense of safety in seniors. Interfluences between
cities and villages, which may provide beneficial solutions in the space of both environments, have also been highlighted, for example: care farms and care tourism,
social gardens and social housing estates, country housewives' associations. One of
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the most essential aging-friendly solutions of cities and villages has been considered the principle of locality, i.e. „on-site aging”. The return to the idea of creating
neighborhoods, communities in urban and rural areas, in the era of many threats,
seems to be a way to overcome them and becomes an invitation to the inclusion and
social participation of seniors.
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Specificity of learning in old age
as fulfillment of dreams and caring
about health: in Poland and abroad
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development.
Abstract: The author presents the way of life of active elderly people and undertakes a general assessment of the level of support for seniors both in Poland and
abroad. She describes seniors as people who fulfill their dreams and feel the need to
take care of their own health. Both Poland and other countries are trying to support
the development of this layer of society. Senior clubs, dance schools and language
schools enable intellectual development at all ages. The author pays special attention
to the language and dance act model depending on the needs of seniors. The need
for education in the field of foreign languages results mainly from civilization and
communication aspects. Dance classes result from the need to take care of your own
body, better mental and physical well-being. The author wrote an article to present
the way of life of active seniors in Poland and abroad. In the article she presented two
forms of activity – dance and learning foreign languages. Each of these activities,
both physical and mental, is very important in the life of seniors.

Introduction
The purpose of the article is to compare the educational offer for seniors in
Poland and abroad. Among the various forms of gerontological education implemented in senior clubs, U3A and other facilities (learning in old age1 (Szarota,
2015), dance and language classes were selected for analysis. Assumptions of
the theory of activity (see Halicki, 2006)2 show that seniors, in order to maintain
their own emotional balance, mental and physical well-being, should take on new
roles and fulfill themselves in new areas of activity. Conception life-long learning,
1
2

Z. Szarota (2015). Uczenie się starości, Edukacja Dorosłych 1 (72), p. 23–36.
See: J. Halicki (2004). Społeczne teorie starzenia się. In: M. Halicka, J. Halicki (Eds.), Zostawić
ślad na ziemi…
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actually late life-long learning also includes elderly people. The benefits of educational involvement are indisputable.
Senior’s clubs
In the gerontological literature you can find reports that indicate a high correlation between the activity of seniors and their sense of happiness, satisfaction
and assessment of the quality of life in old age (Bugajska, 2007). According to
information based on the National Senior Policy, senior clubs are institutions for
the normalization of activities by combating the feeling of loneliness, isolation
and redundancy functions. In addition, they support the intellectual and creative
capabilities of older people. They began to arise in Europe after World War II and
have been present in Poland since the 1960s. The genesis of this movement is
associated with the growing demographic changes of aging societies and the resulting cultural consequences, that is, the need to develop a free time offer for the
growing number of elderly people. Well-managed and used free time is an ally of
permanent education. In this approach, it is a factor conducive to the creation and
development of autotelic and cognitive values (Szarota, 2009).
Senior clubs in Poland are the most widely available and, in most cases, a free
form of activating older people. In Polish conditions, senior clubs are also a relatively new organizational form related to the activation of older people. The offer
and development of clubs depend primarily on the activity and efficiency of the
leaders and members of these institutions. The range of activities carried out as
part of senior clubs can be quite diverse. These classes are associated with the lowest costs, are the easiest to organize and in most cases take place systematically
(minimum once a week) (Raczyk & Herbut, 2016). Some clubs offered their participants various types of workshops and training. Their most common form was
meetings with specialists’ people: doctors, nutritionists, pharmacists, beauticians,
police officers, as well as writers, poets, and travelers. This thematic category also
includes artistic workshops, mainly during the holiday season (e.g. preparation of
decorations, cards). (Gulanowski, 2012). Other categories (choir, card games, logic
games, club cinema) are indicated relatively less often. Noteworthy, however, is
the very large diversity of popularity of classes. It can be noted that seniors prefer
those forms of activity that they are unable to provide themselves and which are
associated with the intensification of social life (e.g. dance evenings, trips, parties).
Senior clubs in Poland are self-help centers of social, cultural, educational and
caring life. The purpose of senior clubs is to improve the quality of life of older
and lonely people through their integration with the local environment (Posłuszna,
2012). The first stage in the educational process of seniors is motivation. It is this
that influences the fact that seniors meet with their instructors, e.g. in the computer room and start learning together. The theory of motivation is based on the
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assumption that human predictions related to education are related to his previous
educational experience (Jurczyk-Romanowska, 2012).
Senior clubs play not only the role of social activation but also the concept
of cultural participation and socio-cultural animation. Senior clubs through their
activities influence the change of personality and behavior of older people, allow
to find a satisfactory model of life in old age. The basic elements of such an old
age model can be activity, creativity, and prosociality. This is a place where seniors
can pursue their interests, develop hobbies, feel comfortable in a circle of matters
and people they know and understand. Their main task is to keep older people in
a state of activity, and thus self-sufficiency and independence in life for the longest
possible life in a natural environment for them (Chabior, 2011).
The Polish phenomenon are undoubtedly Universities of the Third Age. Their
mission is to activate seniors, among others, by educating, learning, expanding
knowledge and developing the interests of listeners, as well as organizing active
leisure time and enabling meeting new people. In 2018, 640 Universities of the
Third Age operated in the form of various organizations and institutions in Poland.
The total number of U3A students in the 2017/2018 academic year was 113.2 thousand, of which 86.3% are people aged 61 and more. The most numerous groups of
participants were made up of younger seniors (61–75 years), whose participation
in the analyzed period amounted to 70.3% of the total audience, and people aged
76 and more accounted for 16.0%. The largest number of seniors aged 61 and
above took part in activities in the Podlasie and Lubusz Voivodships (Wyszkowska
& Gabińska & Romańska, 2020).
The Role and Function of Lunch Clubs for Older People in the former
County of Gwent
Lunch clubs were created as a result of a joint initiative of scientists in Torfaen. Clubs that have a positive impact on the quality of life of older people who
are lonely and socially isolated. Unlike other training centers for older people,
costing lunch clubs require little. The main goals of lunch clubs are supporting
older people in maintaining independence and staying in their own homes and
communities. These are not only the goals of lunch clubs, but also the two most
important imperatives in Welsh' social policy. In addition, the support provided by
the New Chances Fund has given the opportunity to discover lunch clubs more
thoroughly. A lunch club can have many functions. One of them is the membership
service of food services, which usually consists of meals served one to five days
a week for a symbolic price. However, in addition to nutrition issues, lunch clubs
also offer other activities. Lunch clubs in Wales for the integrated development
of social contacts. They help to achieve independence, depression services, lead
a satisfying and satisfying life, and thus improve the quality of life. Clubs' functions focus not only on making friends, but also on other active personal and
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situational factors that also contribute to creating loneliness of people. In addition,
for people who are still needed, a trust or situation should be developed in which it
is too difficult to be with more people. Such a difficult situation and psychological
problems are associated with their long isolation. Formal social services are often
unacceptable because they reinforce the feeling of being a burden. The social environment, i.e. the social context and physical environment, has a stronger and more
effective impact on the experience of old age than genetic and biological factors.
A community level action plan has been developed to combat the negative experience of loneliness and social isolation in old age. However, the adequacy and
availability of most interventions to alleviate social isolation and loneliness among
older people remains unclear. The county tries to improve the quality of life of
older people by improving the quality of individual and social customer networks.
Creating lunch clubs gives older people the opportunity to go outside, meet with
others, and make new friends. It’s a very interesting that many lunch clubs feature
activities which either precede or follow the meal itself which can have a health
or educational emphasis (knowledge about dancing or fire safety) as well as being
stimulating and meaningful. Older people make new friends and improve existing
friendships through structured programmes of social and educational activities
(Wallace & Wiggin, 2007).
Dance classes for seniors
Some seniors want to stay fit and self-sufficient for as long as possible, which
is why more and more people are looking for ways to active old age. Some of
them have dreamed of going to dance classes, but they have never had such opportunities before. When it comes to health, then dance exercises tailored to their
own physical abilities bring maximum effect. Rhythmic exercises with musical
accompaniment, properly selected for age and mobility, are one of the means of
gerontological prevention. Dance classes prevent senile dementia, increase the
body's ability to absorb oxygen, improve lung ventilation, and increase the maximum stroke and minute volume of the heart (Banio & Banio-Surmiak, 2017).
In recent years, dance has become one of the most popular forms of physical activity in Poland. Due to the widely propagated fashion for dancing, an
increasing number of people enroll in all dance courses. Every year there are
more and more dance schools presenting a very diverse offer. Abilities or skills
are also irrelevant, because classes are organized in many levels of advancement,
which allows to find classes that will give satisfaction and joy, and will also meet
expectations. Participation in dance classes helps an individual adapt more easily
to changes – increased activity and effort as well as new conditions. By dancing,
senior can compensate deficiencies and unmet needs, and support and stimulate
human psychophysical development (Banio & Banio-Surmiak, 2017) The effect
of great interest in dance in our country is the dynamically developing dance clubs
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and interest circles at the Universities of the Third Age or Senior Clubs coming out
with an offer of movement and dance classes. Dance is a great fun proposition, it
gives you entertainment, allows you to escape from everyday problems, greatly
improves your mood and relaxes you mentally. At the Universities of the Third
Age dance classes are conducted which use therapeutic knowledge based on the
principles of kinesitherapy, music therapy, and choreotherapy (Śliwińska, 2014).
Dance is one of the most desirable physical activities among seniors. Dance with
all its range of types and styles and a variety of pace becomes one of the most
pleasant forms of stimulating the work of the human body (Kott, 2017). Group
dancing brings satisfaction when you manage to master new systems. This requires
increased concentration and memory exercise. You can dance them in any group,
regardless of the number of men who are necessary in traditional dances. They
often use traditional folk tunes and forms of group dance (Zaorska, 1997). Australian research3 shows that social interaction is the motivation for attending ballet
classes for the elderly. Motivation is a key factor motivating active older people
to participate in and enjoy ballet. Participation in ballet classes positively on the
body of the elderly. They feel more energetic, lively, keeping fit, body control,
awareness, posture, flexibility, physical well-being, and general well-being. When
ballet classes for seniors began to be organized, it turned out that in some incentive
motivations for activity in the classes resulting from previous ballet experiences
of women. Ballet participants for seniors openly admitted that now they would
have time to fulfill their dreams. Further incentive criteria are present in the group
who contribute to the inspiration of participating in ballet. People participating in
the classes interact with people. They often go to coffee together after classes and
organize social gatherings. An important issue of ballet exercises is also a matter of
exercise exercises for seniors. Exercises must be set at a level so that they are not
too difficult and do not demotivate the class. When it comes to experienced social
ballet participants, they feel that they are feeling community and building relationships (Ali-Haapala & Moyle & Kerr, 2018). According to the theory of activity4
that are still valid more active older people are more satisfied with their lives. In
order to maintain a positive self-image, older people must replace with new roles
those who lost along with the aging process. In this way, well-being in old age is
the result of increasing activity in newly acquired roles (Halicki, 2006). During
the joint dance, a bond is established between mutual participants of ballet classes.
It is worth noting that the participants of dance classes exchange comments with
the participation of them refer to ballet movements. In classes for seniors, there is
a culture of mutual assistance in obtaining movements and sequences. The ballet
3

4

Ali-Haapala, A., Moyle, G., Kerr, G. (2018). Ballet Moves for Adult Creative Health, Stage
One – Research Report, Australia. Retrieved from https://www.braceworks.ca/wp-content/uploads/2018/04/Queensland-Ballet-Balet-Moves-for-Adult-Creative-Health-report-2018.pdf
See: J. Halicki (2004). Społeczne teorie starzenia się. In: M. Halicka, J. Halicki (Eds.), Zostawić
ślad na ziemi…
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hall serves seniors not only to work on their own body and development, but also
is a meeting place, and then a weekly contact point supporting social engagement. Unlike classes for young people, there is no phenomenon of competition,
judgments, feelings of feeling worse or better than others in seniors’ classes. In
groups of senior members, the participants help each other and get accepted, help
and receive help. Participation in ballet classes is undoubtedly a very pleasant activity for active seniors. Ballet love, joy, a sense of achievement and happiness are
common emotional experiences that are involved in attributing ballet (Ali-Haapala
& Moyle & Kerr, 2018). Dance has a positive effect on both the physical, mental
and social levels. The physical activity of the individual increases. As a result,
the level of general physical fitness also increases, visual-motor coordination and
functioning of the systems, mainly motor, circulatory, respiratory, nervous and
metabolism, are improved (Pluta & Krzykała & Andrzejewski, 2018). Słowińska
(Słowińska, 2019) draws attention to the fact that the field in which seniors are
involved is often of secondary importance to them. Not because of the interest in
a certain area of culture and the need for implementation within it, these people
join in cultural activity. The choice of the field of participation is dictated by the
relational nature of the classes, in other words, seniors reach for such a form and
a field that provides direct, close interpersonal contacts. Cultural activity with this
approach has no autotelic value, seniors do not engage in it for itself, but because it
enables them to maintain social contacts, it becomes an antidote to social isolation
(Słowińska, 2019).
Languages classes for the elderly
The place and form of learning foreign language classes for seniors is determined not only by their psychophysical abilities, funds, lifestyle, or access to broadly
understood infrastructure ensuring the possibility of participating in a language
course, but also by specific experiences, needs and interests. In smaller institutions
specializing in language training of seniors, the most commonly taught are modern
lingua franca – English – as well as German, French, Italian and increasingly Russian and Spanish. However, it is in large Universities of the Third Age, associating
several hundred and more members – these operate mainly in large agglomerations
– seniors have the opportunity to learn less popular languages, even those which
in Polish are considered exotic, such as Japanese, Chinese or Esperanto. Among
Polish seniors, some people are willing to learn about cultures and languages from
distant corners of the world. If one of the languages of interest is not in the program offer of the nearest UTW, senior club or even a commercial language school,
then this gap is filled with sources and multimedia courses to which an increasing
group of seniors has access every year. Among the preferred activities that seniors
undertake while learning foreign languages is active participation in discussions,
asking / explaining problems, independent work, e.g. when solving written tasks,
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working in pairs or larger groups, participating in projects requiring activity and
creativity. It is also worth considering active activities in which seniors take part in
language courses in Poland. These include activities such as joint trips abroad organized as part of a language course, reading texts and then solving, exercises for
these texts, written grammar exercises, repetition of converted material, physical
education, e.g. in dance, using the recorder, and then listening recorded material
and thus preserving it (Jaroszewska, 2013).
Stolarczyk-Zielonka (2010) draws attention to the fact that old age is characterized by some changes taking place in various spheres of human life, which in
turn leads to linguistic and communicative changes. Determining specific dependencies can be helpful in maintaining language skills by old people. It should also
be added that the output of linguists regarding the discussed issue is extremely
modest. All information on aging comes from psychological, biological or sociological sources. Only based on them are a few linguistic conclusions. It is worth
paying attention to the biological, psychological and social aspects of aging and
their impact on language and communication skills. Language communication is
one of the most important aspects of how people function in society. It consists of
some skills, including intellectual (speaking, understanding, or cheap, etc.), whose
mastery and high level of qualification guarantee the effectiveness of communication events occurring between people (Stolarczyk-Zielonka, 2010). The factor
that is undoubtedly associated with old age is the deteriorating state of the senses,
such as eyesight, hearing, and decreasing motor skills of the body. The information
delivered to the brain through these senses is no longer as consistent, less detailed,
and takes more time to provide than young people. “A clear defect in the process
of perception is due to the fact that the old mind is less fluent in merging the sorption information into one coherent whole” (Stuart-Hamilton 2000, p. 34). With
age, the weight of the brain also decreases, which means that the number of nerve
cells responsible for learning efficiency and speed decreases. Some older people,
therefore, absorb new knowledge more slowly, remember more slowly, and have
weaker adaptability. Age also significantly affects memory, which is an essential factor in mental functioning (Stuart-Hamilton, 2000). Thanks to efficiently
working memory systems, it is possible to learn new things, recall and reproduce
information learned earlier. As memory in people over the age of sixty tends to
deteriorate, the consequence of this fact may be a gradual decrease in intellectual
skills, including language and communication skills. Research on memory processes in old age shows that direct memory, i.e. the one that is responsible for recalling content in the field of attention, reduces its capabilities. On the other hand,
the indirect memory indicates that elderly people have problems with referring to
content, things, events that have ceased to be the object of their reflection. Without
much difficulty, they use knowledge and experience to which they return with their
thoughts (Zych, 1999). In old age, other difficulties are also observed at the language level. These include speech disorders caused by various factors, for example,
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hearing problems, but also changes in the brain. Speech organs are controlled by
some of its spheres, damage to any of them as a result of illness or other event
causes difficulties in the process of speaking. Speech disorders may be the result
of brain aphasia (Maruszewski, 1970). One of the Russian scholars, Łuria, who
was observing people with aphasia, noted that the disease was caused by damage
to the phonemic hearing responsible for all speech activities. Another reason for
the communication problems of the elderly may be the so-called auditory-verbal
memory, thanks to which it is possible to remember words and their sound, as
well as is necessary when interpreting spoken speech. In the case of aphatic disorders, also internal speech conditioning the production of speech does not fulfill its
functions (Stolarczyk-Zielonka, 2010). In the case of pedagogical considerations
should be distinguished gerontological education and geragogy. Gerontological
education disseminates knowledge about old age, using various educational environments, organizational forms, methods and means of didactic communication in
this process. Geragogy is the pedagogy of aging and old people. It is a study of the
conditions and effects of educational and educational activities that accompany the
aging process and old age. It conducts research on the extension and optimization
of the active life conditions of people in post-working age (Szarota, 2015). Paying
attention to the basics of gerontological education, it should be taken into account
that the program for training seniors covered medical, socio-cultural and social
issues. They were supposed to contribute to the development of old people, but
above all to equip them with the ability to adapt to life in modern society. From
the point of view of general old age models, modernist education of seniors is best
described by a deficit and conservative old age model. The essence of the former
is the theory of limited use, which assumes that the body's functions diminish
with age. However, they can be kept in shape by exercising and training to delay
deterioration processes. Conservative old age model, however, emphasizes the
importance of individual activity, allowing you to enjoy physical and mental health for longer (Muszyński, 2016). We can distinguish three possibilities of foreign
language education. Firstly, at the level of formal education – this may include
learning foreign languages at primary school, high schools and colleges; as a result, an appropriate level of formal education targeted at a given foreign language
is obtained (this possibility is more specific for children, young people, and adults
of working age). At the level of non-formal education, i.e. learning foreign languages at language schools or as part of educational language programs/activities at
third-century universities, third-century academies, day centers, and retirees' clubs.
At the level of informal education – this is the most accessible, spontaneous and
non-institutional education in foreign languages, e.g. through communication in
communities, watching TV programs or listening to radio programs in a foreign
language, reading books, materials or tourist guides, etc. (Švec, 2008).
Older people learn to be self-sufficient in undertaking subsequent tasks
resulting from personality development. According to E. Skibińska (Skibińska,

Specificity of learning in old age as fulfillment...

55

2008), global goals of senior education are “understanding the world combined
with the ability to interpret it”, “shaping the attitude of responsibility for oneself
and one's future”, as well as acquiring “the ability to solve everyday problems”
(Skibińska, 2008, p. 100). Given the specifics of learning in old age, and therefore
mainly through non-formal education, its characteristics and purpose can be defined in words Olga Czerniawska: “Educational aspects of quality of life consist
in accepting the reinterpretation of one's own experiences, one's past, searching
for forgotten or undervalued values in it, reliving them for self-development, for
a better life in the present, for accepting one's change through maturing to today,
until tomorrow, by constantly designing your life, seeing future perspectives, even
if this perspective is for tomorrow, week, month” (Czerniawska, 2000, p. 178).
According to the theory of activity, to survive old age, seniors must take care of
their activity, also on the level of learning. So that it would give them satisfaction,
and at the same time, that the community would accept these activities and be able
to use this activity in part. Education is not only the goal of activity but also a tool
for acquiring new competencies that allow development and action. One can propose an education model as a tool for self-determination and self-sufficiency in old
age based mainly on its three basic functions: emancipatory, altruistic and egotic
(Fabiś, 2005). The emancipation function aims to strengthen the whole generation.
Education not only maintains the position and place of seniors in all environments,
which constantly develops, freeing oneself from dependencies, oppressive conditions, stereotypes, superstitions, up to raising the generation of seniors in the social
hierarchy, independence – both on an individual scale and in relation to the whole
population. Education understood in this way will be utilized through participation in social life through participation in decision-making bodies, to create for
seniors – as a generation, an important place in the social structure, to care for the
interests of the oldest citizens. The second function – altruistic – helps to realize
the need to support another. Learning allows you to understand others and equips
you with the necessary knowledge and skills to act for the benefit of others. By
opening up to others and engaging in the surrounding world, by working for others
and by learning for others and from them, seniors can find themselves in the role
of volunteers, carers or local politicians, animators in the local environment of
members of charity teams. The third direction of learning allows you to realize the
needs related to your development, are selfish learning, aimed at yourself, leading
to self-realization, to self-realization, to fulfill your ambitions, dreams, aspirations,
and aspirations. Thanks to learning, a mature man not only broadens his interests
or develops himself, but he also becomes more perfect in the spiritual space. He
can face existential concerns, problems of everyday life in old age, and it is also
easier for him to prepare for death. In a life marked by a lot of free time, it becomes an alternative to boredom and underdeveloped activities. Regardless of the
level of education and educational biography in old age, everyone can find suitable
educational activities for themselves. For people supporting old people, this is an
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important task: finding areas of educational activity that are appropriate for the
individual. Certainly, the university of the third age will be an excellent offer for
educated people looking for contacts with others, for open people, social people
willing to learn and discuss to other leisure activities, such as sport, tourism, art,
but also learning similar to traditional learning at school. Universities for seniors
are becoming the meeting place of the local elite, the most emancipated part of
seniors (Chabior & Fabiś & Wawrzyniak, 2014).
The activation process is the basis for the functioning of educational institutions, whose offer is addressed to the elderly. Participants of cultural and educational classes undertake various educational tasks, using modern tools to acquire and
consolidate knowledge. Learning is not a boring process for them. This is a fascinating challenge, but also a civilizational and conscious necessity. It is cognitive
activity open to reflective everyday experience, multiplication of knowledge and
skills. This is necessary in the era of rapidly changing technologies (Szarota, 2014).
Programs abroad supporting the knowledge of foreign languages
of the elderly
The topic of the need for education of the elderly has intensively developed
due to the aging of the population. In order to learn foreign languages, many different supporting and opinion forming documents were created, as well as binding
documents, programs and regulations. Many of these programs and documents
were created on the basis of international agreements. The first example of a program can be “The National Program for the Protection of Elderly People”. This
program paid particular attention to third-century universities to preserve and develop spiritual health and to facilitate aging. In educational programs that take into
account the principles of restoring language education to the elderly. The second
program “Memorandum on Lifelong Education” focuses on new basic skills for
all. They are the skills which are necessary for an active participation in the life
of knowledge-based society and economy. Program Memorandum includes command of foreign languages to the skills as well. Another issue raised in foreign
languages for seniors abroad is the teaching staff. Considering the qualifications of
foreign language teachers, many times the courses were conducted by primary and
secondary school teachers who used the methodology of working with children
also when working with seniors, which was counterproductive. As a participant
in lifelong learning in the field of foreign languages, the senior enters the educational process with certain expectations, especially educational needs that can
be adequately saturated with the knowledge of a foreign language. The purpose
of using different foreign languages is to need independence from other people
communicating in a foreign language, family members, friends or acquaintances
to prove to others, usually younger, that he / she is also able to develop, despite
their old age (Határ & Grofčíková, 2016).
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Learning English language the elderly people abroad
In order to meet the needs of social and cultural activities, many institutions
have created projects offering a range of activities for the elderly. Among these
activities, you can often choose different types of activities, from handicrafts to
singing, instructional games and languages such as English. Choosing the right
methodology for working with the elderly significantly affects the learning process
of this social group. For this reason, it is necessary to find effective solutions and
actions that would help seniors to learn English. When looking for the best English
language strategy for adults, you should consider aspects such as decreased performance speed, reduced memory processing resources, and age-related inhibition
and control of cognitive control. From a medical point of view, with age, neurons
are naturally lost, which can cause loss of cognitive functions, such as memory.
Episodes of memory failure may also indicate mild cognitive impairment or dementia such as Alzheimer' s disease (Garcia, 2017).
Summary
Taking into account the process of learning, and thus fulfilling their dreams
and caring for older people, it is worth noting that in many countries work is being
done to improve their quality of life. In Poland, compared to other countries, it
is extremely important that the classes, e.g. in dance and foreign languages, are
adapted to the needs of the elderly. Seniors, despite their age, have many educational opportunities in Poland, but also abroad. Thanks to this, they can develop,
fulfill their dreams and at the same time take care of their health. In addition to the
educational sphere in Poland, it also cares for the emotional and emotional sphere
of older people. Thanks to this, they do not feel lonely and have a greater sense
of belonging to society. While some of the memory changes are preserved, which
can be used with normal if they are not associated with progressive decline or impairment. In addition to available cognitive seniors also have emotional problems.
These include self-esteem, anxiety, stress and depression. They can significantly
affect the behavior of elderly students. Both Poland and other countries give seniors many opportunities for educational development and acquiring knowledge
in dance and learning foreign languages.
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Specyfika uczenia się w starości jako spełnienie marzeń
i dbanie o zdrowie: w Polsce i za granicą
Słowa kluczowe: aktywność osób starszych, marzenia seniorów, dbanie o zdrowie,
rozwój intelektualny.
Streszczenie. Autorka przedstawia sposób życia aktywnych osób starszych i dokonuje ogólnej oceny poziomu wsparcia dla seniorów w kraju i za granicą. Opisuje seniorów jako ludzi, którzy spełniają swoje marzenia i czują potrzebę dbania o własne
zdrowie. Zarówno Polska, jak i inne kraje starają się wspierać rozwój tej warstwy
społeczeństwa. Kluby seniorów, szkoły tańca i szkoły językowe umożliwiają rozwój
intelektualny w każdym wieku. Autorka zwraca szczególną uwagę na model aktu
językowego i tanecznego w zależności od potrzeb osób starszych. Potrzeba edukacji
w zakresie języków obcych wynika głównie z aspektów cywilizacyjnych i komunikacyjnych. Zajęcia taneczne wynikają z potrzeby dbania o własne ciało, lepszego
samopoczucia psychicznego i fizycznego. Autorka napisała artykuł prezentujący styl
życia aktywnych seniorów w kraju i za granicą. W artykule przedstawiła dwie formy aktywności – taniec i naukę języków obcych. Każda z tych czynności, zarówno
fizycznych, jak i psychicznych, jest bardzo ważna w życiu seniorów.
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(Nie)równy podział w domu? Kobiece role
w narracjach mężczyzn przymusowo
przebywających w domu podczas stanu
epidemii – ujęcie andragogiczne
Słowa kluczowe: narracja, role w rodzinie, COVID-19, męskość, kobiecość.
Streszczenie: W niniejszym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące wzorów preferowanych na poziomie świadomości i realizowanych w rzeczywistości
przez mężczyzn w kontekście podziału obowiązków domowych i ról pełnionych
w rodzinie. Przedstawione w artykule wnioski są wynikiem badania, osadzonego
w paradygmacie interpretatywnym, przeprowadzonego metodą wywiadów częściowo kierowanych. Wywiady zostały przeprowadzone z mężczyznami przymusowo
przebywającymi w domu podczas wprowadzenia stanu epidemii w kraju w wyniku
rosnącej liczby zakażeń koronawirusem COVID-19. Celem autorki było ukazanie
zmiany perspektywy postrzegania obowiązków pełnionych w domu przez mężczyzn
oraz zbadanie i rozważenie edukacyjnego potencjału sytuacji izolacji społecznej.
Ostatnia część artykułu została poświęcona przedstawieniu wpływu doświadczeń
związanych z przymusowym pozostawaniem w domu na zmianę perspektywy postrzegania tempa współczesnego życia w społeczeństwach ponowoczesnych i cieszących się w ostatnich dekadach popularnością ruchów slow movement, zachęcających
do wolniejszego i uważniejszego życia.

Dynamika życia społecznego w ostatnich dekadach ulegała intensyfikacji związku z akceleracją rozwoju nowoczesnych technologii i mediów, w tym
społecznościowych. Zarówno socjologiczne, jak i psychologiczne prace wskazywały na problem „przeciążenia” jednostek intensywną pracą, ilością codziennych obowiązków – edukacyjnych, nakierowanych na indywidualny rozwój, jak
również zawodowych, wynikających tak z konieczności, jak i z potrzeby coraz
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doskonalszego kształtowania własnej kariery życiowej. Oprócz aktywności zawodowych również ilość dostępnych sposobów spędzania czasu wolnego zdawała
się „przytłaczać” jednostkę koniecznością dokonywania ciągłych wyborów (przy
czym każdy wybór wiązał się jednocześnie z rezygnacją z innych, dostępnych
alternatyw spożytkowania czasu poza pracą). Nie tylko w literaturze naukowej,
lecz również w publicystyce czy pracach popularnonaukowych autorzy ostatnich
dziesięcioleci zwracali uwagę na fakt, iż życie współczesnego człowieka toczy się
w coraz szybszym tempie. Świat „spieszył się”, a jednostka by za nim nadążyć,
była zmuszona do podejmowania jak największej ilości działań w maksymalnie
krótkim czasie już od najmłodszych lat (Bauman, 2007; Kargul, 2013; Wojciechowska, 2018).
„Człowiek XXI wieku” spieszył się nieustannie. Spieszył się w pracy, której
poświęcał subiektywnie za dużo czasu i która wkraczała w jego życie prywatne,
a za pośrednictwem nowoczesnych technologii zabierała coraz więcej czasu, tradycyjnie uznawanego za czas wolny, czas prywatny. Spieszył się również w tak zwanym czasie wolnym, starając się go zapełnić jak największą ilością różnorodnych
aktywności: kinem, teatrem, wystawami w galeriach sztuki, spotkaniami towarzyskimi, a także sportem, często w postaci treningów ponad siły i intensywnych
ćwiczeń. Terminem, który zdaniem Zygmunta Baumana najtrafniej określał sposób
życia w kulturach zachodnich w konsumpcyjnych społeczeństwach bieżącego stulecia, było stworzone przez Stephena Bertmana pojęcie kultury pośpiechu. Bauman skonstatował, że termin ten pozwalał na uchwycenie istoty człowieczeństwa
w dobie płynnej nowoczesności (Bauman, 2007). Czas w społeczeństwie konsumentów nie miał bowiem już natury linearnej czy cyklicznej, ale pointylistyczną
– rozłożoną na fragmenty, strzępy, kawałki, zredukowaną do niemal bezwymiarowej, podobnie jak punkty w przestrzeni geometrycznej.
Do opisania pospiesznego życia w płynnej nowoczesności, składającego się
z takich właśnie chwil-punktów (niczym mozaika lub puzzle), najlepiej służyły
określenia takie jak zmiana, nietrwałość, pluralizm i efemeryczność (Wojtasik,
2003; Bauman, 2007; Kargul, 2013; Mazurek-Łopacińska, 2015; Wojciechowska,
2018). Zmiana, ponieważ podstawowym działaniem ludzi żyjących w kulturze
pospiechu było ciągłe zmienianie czegoś – pracy, partnera życiowego, sposobów
spędzania czasu wolnego, często również poglądów czy idei, popieranych partii politycznych, a nawet religii, ale przede wszystkim – otaczających człowieka rzeczy.
Nietrwałość (czy zgodnie z myślą Z. Baumana płynność) dotyczyła wielu
instytucji społecznych, ale również wiedzy. Wiedzę w społeczeństwie konsumpcyjnym spotykał taki sam los jak wiele przedmiotów materialnych – równie szybko ulegała dezaktualizacji, wyparta przez nowe teorie i hipotezy naukowe, starzała się niczym wiele innych produktów, stawała nieprzydatna (Kargul, 2013).
Z. Bauman zauważa, że długotrwałe i mozolne zdobywanie wiedzy w kulturze
pośpiechu stawało się działaniem całkowicie nieracjonalnym i pozbawionym sensu. Podobną myśl wyrażał Peter Alheit zauważając, że wiedza w społeczeństwach
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ponowoczesnych z jednej strony rozrasta się, z drugiej zaś degeneruje się jej
wartość. Człowiek patrzy na jej utylitarny wymiar, traktuje wiedzę niezwykle instrumentalnie, szybko weryfikuje jej przydatność, a po wykorzystaniu wyrzuca
z pamięci, by zrobić miejsce dla nowych informacji czy wiadomości, które mogą
okazać się chwilowo użyteczne (Alheit, 2009).
Pluralizm objawiał się negowaniem uniwersalnej ideologii czy norm, negocjowaniem zasad etycznych, sceptycyzmem, rozczarowaniem, wielością przekonań. Dostępność wielu wzorów życia, dróg osiągania celu, budowania kariery, ale
przede wszystkim różnorodność dostępnych hierarchii wartości sprawiała, że człowieka żyjącego w pierwszych dekadach XXI wieku cechował relatywizm moralny
i etyczny. Jednostki często zmieniały (i czynią to prawdopodobnie nadal) poglądy,
przekonania, wyznawane wartości, wypracowując przy tym nowe postawy wobec
otaczającej rzeczywistości.
Efemeryczność jest szczególnie widoczna w więziach społecznych. Można zauważyć niespójność w działaniach ludzi ponowoczesnych – poszukują dóbr
i usług ułatwiających interakcje społeczne, komunikują się ze sobą częściej i szybciej, jednocześnie więzi te zdają się mieć charakter bardzo powierzchowny i nietrwały. Ludzie korzystają z mediów społecznościowych i licznych komunikatorów,
mając złudne poczucie pozostawania ze sobą w kontakcie przez cały czas, jednak
w istocie nie mają czasu na budowanie głębokich i długotrwałych relacji z innymi.
W odpowiedzi na procesy przyspieszania tempa i narzucania pośpiechu
w wielu dziedzinach ludzkiego życia powstały nurty przeciwne, jednoczące ludzi
w działaniach na rzecz zmiany ku niespiesznemu, harmonijnemu życiu, umiejętności doceniania chwili, czy też uważności (przede wszystkim objawiającej się
byciem hic et nunc). Carl Honoré, kanadyjski pisarz i dziennikarz, założył Slow
Movement (Ruch Powoli), którego ideą był sprzeciw wobec pośpiechu i dynamicznego tempa zmian. Ruch ten zapoczątkował działania kontestacyjne wobec
dynamizmu życia codziennego w kulturze zachodniej, jednocześnie dając początek
działaniom w wielu dziedzinach, które czerpały inspirację z jego pierwotnych założeń1 (Honoré, 2012). Z idei Slow Life, a więc życia wolniej, bardziej świadomie
1

Carlo Petrini, włoski krytyk kulinarny, w odpowiedzi na powstanie w centrum Rzymu na Pizza
Spagna restauracji szybkich dań McDonald’s zapoczątkował ruch Slow Food, będący przeciwieństwem Fast Foodu, którego główną ideą było czerpanie z bogactwa lokalnych produktów i tradycji
kulinarnych, co przyczyniłoby się do ochrony lokalnej kuchni różnych regionów świata. Powstało
również wiele innych inicjatyw związanych z Slow Movement – na przykład w 1998 roku utworzono międzynarodową sieć miast zrzeszonych w grupie Slow Cities, gdzie promuje się użycie
technologii zorientowanych na poprawę jakości środowiska i tkanki miejskiej, a także dąży się do
dialogu i sprawnej komunikacji między lokalnymi producentami i konsumentami. Powstały także
idee Slow Work (Powolnej Pracy) – w której człowiek skupia się na jakości i efektywności, zachowując równowagę i harmonię między pozostałymi obszarami życia, Slow Fashion – promowania
ubrań i dodatków pochodzących z recyklingu i robionych ręcznie przez rzemieślników i artystów,
a nie przez sieci korporacyjne, czy idea Slow Parenting (Rodzicielstwa Powoli) – nakłaniania do
wychowywania dzieci w myśl idei, że inspiracją do zabawy i czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
jest nierobienie niczego konkretnego, nieorganizowanie zajęć przez dorosłych (Honoré, 2012).
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i z mniejszą ilością przedmiotów, powstały pokrewne ruchy, jak na przykład Mindfulness2, będący pochwałą uważności. Powszechne zainteresowanie takimi ideami,
panująca moda na odchodzenie od kultury pośpiechu i stresu, sprzyjało jednak ich
urynkowieniu, zbanalizowaniu i mitologizacji (Holas, Słaba, 2016).
Myślenie o tym, że współczesny człowiek ma wokół siebie „za dużo” – rzeczy, relacji, interakcji, pracy, informacji, mediów, rozrywek, źródeł wiedzy – doprowadziło do gloryfikacji życia w wolniejszym tempie, w mniejszym stresie,
z mniejszą ilością przedmiotów wokół, z rzadszym sięganiem do technologii.
Jednak wydarzenia początku roku 2020 doprowadziły większość społeczeństw
świata do przymusowego slow life w czasie pandemii COVID-19. Odizolowany
od innych, zamknięty w domu, przymusowo spędzający czas z dziećmi i rodziną,
niespieszący się do pracy na konkretną godzinę, niemogący skorzystać z rozrywek
oferowanych wcześniej na co dzień przez galerie handlowe, współczesny człowiek
został postawiony w sytuacji całkowicie dla siebie nowej i niezrozumiałej – otóż
nie tylko mógł, ale musiał przestać się spieszyć.
(Nie)równy podział obowiązków domowych w kontekście idei partnerskiej
równości płci
Choć na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci relacje między kobietami
i mężczyznami na wielu płaszczyznach życia społecznego uległy zmianom i choć
zmniejsza się dystans pomiędzy płciami zarówno w zakresie dostępności dróg
zawodowych, jak i konieczności wypełniania obowiązków rodzinnych i domowych, w Polsce to wciąż przede wszystkim kobiety zajmują się dziećmi i domem.
Odwołując się do badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
(Bernard, 1972; Nowak-Dziemianowicz, 2002; Beck, 2004; Ostrouch-Kamińska,
2011) uczestniczenie w życiu małżeńskim i rodzinnym jest zróżnicowane płciowo
na skutek odmiennych doświadczeń kobiet i mężczyzn. Jak podkreśla w swoich pracach J. Ostrouch-Kamińska, to zróżnicowanie wynika przede wszystkim
z widocznych w koncepcji gender społecznych i kulturowych różnic narzucanych
kobietom i mężczyznom (dostrzeganych już w procesach socjalizacji), nie zaś
z samej biologii płci. Dychotomia płci jest możliwa do dostrzeżenia na poziomie procesów wychowania i później uczestniczenia w odgórnie narzucany sposób
w sytuacjach społecznych. Role przypisywane tradycyjnie kobietom (opieka nad
dziećmi, budowanie relacji rodzinnych, troska o inne osoby) wymagają koncentracji na innych i rozwiniętej komunikacji interpersonalnej. W procesie socjalizacji dziewczynek szczególnie zwraca się uwagę na rozwój empatii, przywiązania
i przejmowania odpowiedzialności za związki. Kształtowane jest ja wspólnotowe.
2

Mindfulness wywodzi się z psychologii buddyjskiej, choć jest obecna również w innych tradycjach kontemplatywnych, nie wyłączając judeochrześcijańskiej. Jest praktyką uważności, sposobem na skupienie się na byciu tu i teraz, poszerzaniu świadomości własnego ciała, redukcji stresu
i praktykom wpływającym holistycznie na poprawę jakości życia człowieka (Holas, Słaba, 2016).
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Natomiast u chłopców wymaga się ekspresji siły, zdecydowania, twórczości i odwagi czy niezależności, w związku z czym duży nacisk kładzie się na kształtowanie ja sprawczego (Wojciszke, 2010, s. 199‒201). Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmianie ulegają role faktycznie podejmowane w dorosłym życiu
przez kobiety i mężczyzn. Czasem zaczynają zacierać się między nimi granice
(szczególnie w sferze deklaratywnej). Podejmuje się wysiłki, by nie kategoryzować konkretnych zachowań jako typowo męskich bądź kobiecych. Nowy męski
mężczyzna jest wrażliwy, opiekuńczy, choć jednocześnie odważny i stanowczy
(Matlak, 2011). Podejmując w niniejszym artykule tematykę relacji rodzinnych,
podziału obowiązków i funkcjonowania współczesnych rodzin, płeć – w wymiarze
społeczno-kulturowym oraz biograficznym – uznałam za istotny filtr w procesach
nadawania znaczeń i rozumienia sytuacji – filtr interpretacyjny społecznych światów kobiet i mężczyzn (Ostrouch-Kamińska, 2016).
W świetle obowiązującego w naszym kraju prawa obie płcie mają równy dostęp do edukacji, pracy zawodowej i zarządzania własnymi finansami. Jak stwierdza Krzysztof Arcimowicz: „Badania pokazują, że w Polsce znacznie zwiększyło
się poparcie dla modelu partnerskiego, przy jednoczesnym spadku poparcia dla
modelu tradycyjnego” (Arcimowicz, 2008, s. 37). Zmiany te, jak pisze, dotyczą
również mężczyzn, którzy także popierają partnerski model rodziny, chcą opiekować się dziećmi, a świadomość odpowiedzialności i liczby obowiązków związanych z rolą ojca sprawia, że dużo poważniej traktują decyzję o zawarciu związku
małżeńskiego (stąd między innymi coraz mniejsza liczba zawieranych małżeństw
i późniejszy wiek nowożeńców). Jednak wzory preferowane nie pokrywają się
z tymi faktycznie realizowanymi w życiu. Z badań wynika, że w Polsce mężczyźni poświęcają trzy razy mniej czasu na zajmowanie się dziećmi, przygotowanie
posiłków czy inne obowiązki domowe niż kobiety (Legenza, 2018; CBOS, 2018).
Z raportu CBOS 2018 wynika, że jedyną czynnością spośród obowiązków
domowych wykonywaną przez mężczyzn częściej niż w badaniach z 2013 roku
jest wkładanie i wyjmowanie naczyń ze zmywarki. W większości przypadków
niemal wyłącznie na kobietach spoczywa wykonywanie czynności związanych
z praniem, prasowaniem i sprzątaniem (rys. 1).
Podobnie obowiązki opiekuńczo-wychowawcze są obecnie wciąż domeną
kobiet. W raporcie CBOS 2018 można przeczytać: „Odsetek gospodarstw domowych, w których wyłącznie na mężczyźnie spoczywa opieka nad dziećmi, odrabianie lekcji czy opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, nie przekracza
3%”. Choć więc w ostatnich dekadach znacząco zmieniło się postrzeganie roli
mężczyzn i zwraca się uwagę, że pojmowanie męskości jako opierającej się na
pracy zarobkowej (work based gender) podlega ewolucji w kierunku męskości
opartej na trosce o innych (caring masculinity) – badania dotyczące polskiego
społeczeństwa zdają się tych tez nie potwierdzać.
Z jednej strony współcześnie temat zaangażowanego ojcostwa jest intensywnie promowany w mediach masowych, prasie popularnonaukowej i rozrywkowej,
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Rys. 1. Kto zazwyczaj w Pana(i) gospodarstwie domowym wykonuje następujące obowiązki
domowe
Źródło: Kobiety i mężczyźni w domu – komunikat z badań, CBOS, 2018, s. 3.

w wielu programach telewizyjnych i w Internecie3, ojcowie coraz częściej są bohaterami reklam promujących produkty dla dzieci lub seriali o tematyce rodzicielskiej (Arcimowicz, 2008; Majka-Rostek, 2011; Wojciechowska, 2018). Z drugiej
jednak strony można odnieść wrażenie, że dostępne nowe wzorce ojcostwa i kulturowo promowane zaangażowanie mężczyzn w wychowanie dzieci zmieniają się
szybciej niż rzeczywiste postawy i zachowania mężczyzn.
Współcześni mężczyźni zdają się prezentować dwa konkurujące ze sobą zestawy przekonań, niekiedy jednocześnie. Pierwszy oparty jest na propagowanych
kulturowo nowych wzorcach ojcostwa i męskości w ogóle, zawiera więc idee równości i partnerstwa w związku, wspólnego wychowywania dzieci i sprawiedliwego
podziału obowiązków domowych, równego dzielenia się czasem poświęconym
sprawom rodzinnym i pracy zawodowej, a także partnerstwa w utrzymywaniu
rodziny. Drugi wywodzący się z silnie zakorzenionych w społecznej świadomości
stereotypów ról płciowych zawiera przeciwne założenia, zgodnie z którymi mężczyzna jest głową rodziny, jej żywicielem, mężczyzną męskim i odpowiedzialnym
przede wszystkim za sytuację ekonomiczną, ewentualnie w wersji nowocześniejszej bardziej skupionym na własnych rozrywkach i aranżowaniu czasu wolnego
wedle indywidualnych upodobań (Zimbardo, Nikita, 2015).

3

Powstaje istotna ilość blogów prowadzonych przez zaangażowanych ojców, na przykład: Fatherdsday, Tata na medal, King Kong i ojciec karmiący, BlogOjciec, Lifenotes, Zuch, Totentato,
TatawPracy, RodzinnePorachunki i inne (przyp.aut.).
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Przegląd badań poświęconych tej tematyce od (w zasadzie) początku XXI
wieku pokazuje dużą rozbieżność i znaczące niespójności między promowanymi
wzorcami i ideami, a faktycznie realizowanymi zachowaniami. W badaniach prowadzonych na początku bieżącego stulecia Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek
i Bogusława Budrowska stwierdzają, że choć blisko 93% osób badanych twierdzi,
że dziećmi w równym stopniu powinni zajmować się matka i ojciec, to rzeczywisty
podział odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi jest znacząco niesymetryczny.
Kobiety częściej wykonują czynności, które wymagają większego nakładu czasu – na przykład pielęgnacja dziecka w chorobie, opieka nad dzieckiem (zabawa,
czytanie) czy przygotowanie posiłków i karmienie. Ojcowie są częściej odpowiedzialni za zapewnianie dziecku rozrywek (np. wyjście do kina) lub odprowadzanie
do szkoły czy innych placówek edukacyjnych (Titkow, Duch-Krzystoszek, Budrowska, 2004). Potwierdzają to również badania prowadzone później, z których
wynika, że wielość dostępnych wzorców męskości i pluralizm tożsamościowy
może rzeczywiście prowadzić do kryzysu męskości, ponieważ mężczyźni realizują najczęściej scenariusze zachowań sprzeczne z promowanymi medialnie ideami
(Majka-Rostek, 2011; Herudzińska, 2015; Zimbardo, 2015). Potwierdzają to również wyniki najnowszego raportu CBOS (CBOS, 2018). Ze wszystkich wspomnianych wyżej analiz jasno wynika, że podział domowych obowiązków jest w Polsce
nierówny, a także, że kobiety spędzają nieporównywalnie więcej czasu w domu
w stosunku do swoich partnerów, przebywających znacznie dłużej w miejscu pracy
i poświęcających więcej wolnych chwil na hobby (CBOS, 2018).
Założenia metodologiczne
Przeprowadzenie analizy związanej z zarysowanymi powyżej nierównościami
zainspirowało mnie do podjęcia tematu podziału obowiązków domowych w kontekście wydarzeń 2020 roku, związanych z wybuchem pandemii koronawirusa
i często przymusowym pozostawaniem całej rodziny wspólnie w gospodarstwie
domowym, oraz do przeprowadzenia badań związanych z perspektywą postrzegania obowiązków domowych przez mężczyzn pozostających w domu podczas
„kwarantanny społecznej”.
W kwietniu 2020 roku zgromadziłam materiał badawczy. Celem przeprowadzonego badania było scharakteryzowanie postaw mężczyzn pozostających
przymusowo w domu podczas pandemii COVID-19 wobec obowiązków domowych wykonywanych przez nich samych i ich partnerki, a także próba uchwycenia zmian w perspektywie postrzegania domowych obowiązków i własnej pracy
poprzez przymusowe włączenie w uczestnictwo w życiu rodzinnym i przebywanie
z domownikami przez całą dobę. Skupiłam się na jednostkowej percepcji sposobu
funkcjonowania domu, rozumianego jako holistyczny system wzajemnych powiązań między wszystkimi elementami składającymi się na życie rodzinne. Postępowanie badawcze wyznaczyły następujące problemy:
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• W jaki sposób badani mężczyźni postrzegali przed epidemią i po spędzeniu
kilku tygodni w domu obowiązki domowe (własne i partnerki)?
• W jaki sposób badani mężczyźni, spędzając więcej czasu w domu, poznali
z innej perspektywy codzienność kobiet, z którymi dzielą życie?
• Jak badani wartościowali podjęte w czasie kwarantanny działania w domu?
• W jaki sposób zmieniła się perspektywa postrzegania pracy zawodowej, rodziny i rodzicielstwa poprzez przymusowe pozostawanie w domu?
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział siedmiu mężczyzn w wieku
od 30 do 40 lat, którzy po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce zostali zmuszeni
(z różnych przyczyn) do pozostawania w domu. Trzech narratorów przebywało na
kwarantannie z powodu powrotu z zagranicy do kraju, trzech pozostałych zostało zmuszonych do pracy zdalnej, jednocześnie przy braku możliwości fizycznej
obecności w miejscu pracy, nawet w mniejszym niż zwykle wymiarze czasu, jeden
narrator został zwolniony w wyniku trudności finansowych, jakich doświadczyła firma, w której był zatrudniony, w związku z ograniczeniami wynikającymi
z wprowadzenia stanu epidemii. Wszyscy narratorzy są żonaci i posiadają dzieci.
Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody wywiadu częściowo kierowanego, za pomocą skonstruowanego przeze mnie zestawu pytań. Było to
narzędzie stanowiące wstępny scenariusz rozmowy. Ponieważ ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie miałam możliwości spotkania osobiście
z narratorami, wywiad przeprowadziłam za pośrednictwem Internetu (spotkanie
online). Zadawałam badanym ogólne pytania, pozostawiając im pełną swobodę
wypowiedzi i przestrzeń do ekspresji, a także możliwość podzielenia się indywidualnymi przeżyciami. Dodatkowo stworzyłam listę pytań pomocniczych, które
pozwoliły nadać narracjom pożądaną strukturę, jeśli narrator pominął w swojej
wypowiedzi szczególnie interesujące mnie kwestie. Zadawałam je jedynie w sytuacji, gdy zaistniała taka potrzeba.
Analizę i interpretację materiału przeprowadziłam na trzech poziomach. Po
pierwsze dokonałam porównań w obrębie wybranej kategorii – określając, jakie
elementy poszczególnych wywiadów są w niej istotne. Na drugim poziomie przeanalizowałam każdy przypadek osobno, sprawdzając, czy to, co mówi respondent,
jest spójne, czy może w niektórych miejscach jest ze sobą sprzeczne, czy narrator
mówiąc na wybrane tematy zachowuje jedną linię narracji, a jeśli nie – z czego
może to wynikać (ukryte znaczenia). Na poziomie trzecim porównałam ze sobą
przypadki (zgromadzone narracje), mając na uwadze przede wszystkim przyjrzenie się temu, jak dalece podobne lub odmienne są wypowiedzi poszczególnych
badanych na interesujący mnie temat (Flick, 2010).
Podczas analizy zgromadzonego materiału badawczego wykorzystałam kody,
które umożliwiły uporządkowanie i strukturyzację narracji, a także porównanie
wypowiedzi poszczególnych rozmówców. Główne kody, które wykorzystałam
podczas analizy materiału, to:
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•
•
•
•

Sposób postrzegania obowiązków domowych (własnych i partnerki).
Wartościowanie działań wykonywanych na co dzień przez oboje partnerów.
Rola rozmówcy w rodzinie (deklarowana i faktycznie pełniona).
Zmiana perspektywy postrzegania ról kobiecych i własnych w sytuacji przymusowego pozostawania w domu podczas stanu epidemii.
• Samoocena w kontekście zmian, zachodzących w świadomości podmiotu
w sytuacji doświadczenia przearanżowania struktury codzienności.
W dalszej części prezentuję wyniki scharakteryzowanego powyżej badania.
Analizę i interpretację przeprowadziłam w trzech etapach. Pierwszym etapem było
dokonanie transkrypcji zgromadzonych wywiadów (nagranych za zgodą rozmówców podczas spotkań online) i wyodrębnienie w wypowiedziach rozmówców pasaży narracyjnych, z wykorzystaniem przedstawionych wyżej kodów. Po wyodrębnieniu pasaży rozpoczęłam etap drugi – analizę trzypoziomową (porównania
w obrębie wybranej kategorii, analizę każdego przypadku, porównanie przypadków ze sobą). Na etapie trzecim dokonałam interpretacji treści, wykorzystując
wymienione wyżej kody, które umożliwiły wyodrębnienie najbardziej znaczących
zmian postaw i świadomości badanych w wyniku uczenia się z własnych doświadczeń.
Sposób postrzegania obowiązków domowych i ich wartościowanie
Pierwszym problemem, który zwrócił moją uwagę podczas prowadzenia wywiadów, było postrzeganie przez mężczyzn podziału domowych obowiązków.
Można zauważyć, że choć moi rozmówcy uważali, iż obowiązkami związanymi
z opieką nad dziećmi lub pracami domowymi dzielą się z partnerką sprawiedliwie
i uczestniczą w większości (lub nawet wszystkich) obszarach życia rodzinnego,
przymusowe przebywanie w domu przez dłuższy okres doprowadziło do głębokiej
zmiany ich perspektywy. Zburzenie rutynowej struktury codzienności i zamknięcie
w domu ze wszystkimi domownikami było doświadczeniem wywołującym pogłębione refleksje na temat ilości pracy w domu, wykonywanej przez poszczególnych
członków rodziny.
Zawsze uważałem, że dzielimy się wszystkim, bo ja jestem z tych zaangażowanych (śmiech). Czyli, że codziennie się z dziećmi bawię, wiem, co lubią, spędzamy
razem czas. Odwożę młodą do szkoły czy małego do przedszkola, no i jak jestem
w domu, to i pranie zrobię, i zmywanie wstawię. Ale teraz, od kiedy zaczęła się ta
epidemia i siedzę w domu, widzę, ile jest codziennie do zrobienia i że ja naprawdę
nie tylko nie brałem w tym udziału, ale nie mam o tym bladego pojęcia. Nie pamiętam imion pań, nie mam siły ani cierpliwości na odrabianie lekcji, a najgorzej
z robieniem jedzenia. To jest taki obowiązek, że najchętniej bym zrobił wszystko
inne, bo po przygotowaniu dla wszystkich jedzenia jestem normalnie wyczerpany.
Nie wiem jak Ewa [imię zostało zmienione – przyp. aut.] daje z tym radę na co
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dzień. Tego jest tyle, że można by w ogóle nie pracować i cały czas byłoby co robić,
a ona jednak pracuje (N34).
Ze zgromadzonych podczas badania narracji wyłania się obraz potwierdzający
tezę, iż wzory preferowane nie pokrywają się z faktycznie realizowanymi. Moi
rozmówcy podkreślali chęć uczestnictwa w życiu rodzinnym, jak również posiadali silne przekonanie na temat sprawiedliwego podziału obowiązków domowych
na co dzień między nimi i kobietą, z którą dzielą dom i życie codzienne. Niespójności między wyznawanymi ideami i preferowanymi wzorcami a realizowanymi
w rzeczywistości zachowaniami narratorzy zaczęli zauważać, pozostając w domu
przez dłuższy czas w wyniku ograniczeń zewnętrznych, spowodowanych epidemią
COVID-19.
Jestem zwolennikiem partnerskich związków, ale widzę teraz różnicę między
gotowaniem, bo mam pomysł na fajną kolację, a gotowaniem na co dzień, bo wszyscy muszą coś zjeść i nie ma od tego odwrotu czy się chce, czy się nie chce, swoje
w kuchni trzeba odstać (N7).
Nie mam cierpliwości do zajmowania się dziećmi cały dzień. Nie wiem, jak
moja żona to robi, podziwiam ją, ja jestem wyczerpany i najchętniej uciekłbym
gdzieś na kilka dni, bo życie rodzinne jest tak wyczerpujące, że mam często ostatnio wrażenie, że dłużej nie dam rady. W ostatnim czasie straciłem pracę, niestety
dużo osób u nas zwolniono, nie wiem, jak będzie po tej epidemii, może kiedy wszyscy zaczną wracać do normalności, to i mnie zatrudnią, ale na razie, póki jest jak
jest. Nie mam szans na nową pracę, póki co. Po prostu, taka branża – teraz tylko
zwalniają, a nie zatrudniają. Moja żona pracuje zdalnie z domu, więc głupio by
mi było ją teraz obciążać bardziej obowiązkami w domu, ale naprawdę myślałem,
że to nic, że się zajmę dziećmi, bo i tak normalnie to robię. No to się okazało, że
nie, jednak normalnie tego nie robiłem (śmiech). Ale to jest śmiech przez łzy, już
nie daję rady (N2).
Sposób postrzegania obowiązków domowych uległ u moich rozmówców znaczącej zmianie. Niektórzy mężczyźni, z którymi prowadziłam wywiady, deklarowali chęć i potrzebę zaangażowania w życie rodzinne. Perspektywa postrzegania
domowych obowiązków ulegała przekształceniu w sytuacji, w której zmuszeni
zostali do wykonywania pewnych obowiązków na co dzień, tak, jak czynią to ich
partnerki. Przytoczone fragmenty wypowiedzi ukazują sposób funkcjonowania
mężczyzn w domu, gdzie są w większym stopniu pomocą niż faktycznymi partnerami. Nawiązując do przedstawionych wyżej danych z raportu CBOS 2018, można zauważyć, że wciąż na kobietach spoczywa znacząca większość obowiązków
4

Oznaczenia na końcu cytatu stanowią numer porządkowy narratora.
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związanych z domem i opieką nad dziećmi. Mężczyźni deklarując partnerski
podział obowiązków i potrzebę wspierania się wzajemnie, często większą wagę
przywiązywali do dzielenia się obowiązkiem utrzymania domu i rodziny, a więc
koniecznością pracy zawodowej obojga partnerów, rzadziej zaś zauważali faktyczny (istniejący w rzeczywistości) podział obowiązków wykonywanych w samym
gospodarstwie domowym. Można zauważyć, jak silnie stereotypy płci, związane
z wykonywaniem poszczególnych prac w domu, są wciąż zakorzenione w świadomości współczesnych mężczyzn (i być może również kobiet5).
Biorąc pod uwagę wartość nadawaną przez narratorów działaniom wykonywanym w domu przez poszczególnych członków rodziny, to właśnie obowiązki związane z utrzymywaniem rodziny, pracą „na zewnątrz” domowego świata
wartościowane są najwyżej. Wychodzenie z domu w celu zarabiania pieniędzy
jest pracą postrzeganą przez narratorów za „ważną”, w przeciwieństwie do mniej
istotnej pracy związanej z wykonywaniem obowiązków domowych czy pielęgnacją wymagających opieki członków rodziny. Wartościowanie poszczególnych prac
również uległo zmianie w sytuacji zamknięcia w domu, izolacji od miejsca pracy,
w którym narratorzy przebywali na co dzień.
W sumie sporo się zmieniło przez ten czas. Normalnie codziennie na noc chodziłem do pracy, wstawałem około 12.00–13.00, zjadłem obiad i szedłem dalej
pracować do garażu. Przychodziłem około 18.00–19.00 i czekałem na 21.00 na
wyjazd do pracy. Z dziećmi raczej się nie bawiłem, bo nie przepadam za zabawą
jako taką. Niewiele w sumie robiłem w domu, bo przecież „żona siedziała w domu
z dziećmi”, wydawało mi się, że mam dużo ciężej. Trochę to inaczej wygląda na
co dzień, jak się jest w domu przez cały czas (N1).
Moi rozmówcy wyrażali w pewnym stopniu zaskoczenie ilością prac wykonywanych w domu, na co dzień, przez ich (często również pracujące zawodowo)
partnerki.
Jak zaczęła się kwarantanna, liczyłem godziny do wyjazdu za granicę ciężarówką, bo w domu dostawałem szału. Pomagałem przy dzieciach, codzienne
obowiązki też ogarniałem, ale jestem takim typem, że nie usiedzę w miejscu. Nie
wiedziałem chyba, że tyle tego na co dzień jest do zrobienia, zawsze mi się wydawało, że pomagam w domu (N5).

5

W badaniu wzięli udział jedynie mężczyźni. Poznanie kobiecej perspektywy wydarzeń,
związanej z pozostawaniem w domu wszystkich członków rodziny przez dłuższy czas
w związku z epidemią COVID-19, mogłoby stanowić ważne uzupełnienie zrealizowanych badań (przyp. aut.).
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Niektórzy narratorzy wartościowali jednak wyżej obowiązki domowe niż
pracę zawodową, jednocześnie największą wartość nadając opiece nad dziećmi
i spędzaniu z nimi czasu6. Prawdopodobnie duża ilość czasu spędzona w gronie
rodzinnym, bez możliwości wyjścia do pracy, zorganizowania spotkań towarzyskich lub poświęcenia czasu własnemu hobby, wpłynęła na wartość nadawaną
poszczególnym działaniom, wykonywanym na co dzień w domu.
Siedzę teraz na opiece, bo żona musi chodzić do pracy. Ale ogólnie zawsze
ogarniałem młodego. Nie do końca lubię określenie „pomagam”, bo raczej jest
podział obowiązków i pomagać żonie nie muszę. Mam zrobić swoje i tyle. Normalnie jednak sporo czasu byłem w pracy, młody poza domem. Teraz jest inaczej –
robię, ile tylko mogę. Odkurzam, rozpakowuję zmywarkę, gotuję, wieszam pranie.
Młodym też się chętnie zajmuję, cieszę się, że mogę spędzić z nim więcej czasu
i mimo wszystko pobyć więcej z rodziną. Spaliłbym się ze wstydu, gdyby w tej sytuacji, kiedy żona pracuje, jeszcze miałaby zajmować się domem (N4).
Wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, w związku
z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, doprowadziły do wyjątkowej i niespotykanej przez ostatnie dekady sytuacji, gdy wszyscy członkowie rodziny zostali
niejako zmuszeni do wspólnego przebywania przez znaczącą ilość czasu na jednej,
zamkniętej, często niewielkiej przestrzeni. Doświadczenie takie może być prawdopodobnie sytuacją niezwykle uwrażliwiającą poznawczo, implikującą intensywne
procesy uczenia się nieformalnego z doświadczeń własnych i znaczących innych.
Role pełnione w rodzinie w czasie przymusowego pozostawania w domu
podczas epidemii
Role rodzinne w płynnej nowoczesności ulegają znaczącym zmianom i głębokim przeobrażeniom. Podkreśla się przede wszystkim odchodzenie od rozumienia
rodziny jako instytucji (postępująca deinstytucjonalizacja rodziny) na rzecz definiowania jej jako bliskiej sobie grupy osób (Taranowicz, 2016). Definicja taka wydaje się bardziej adekwatna i przystająca do mozaikowej ponowoczesnej rzeczywistości, w której trudno nakreślić zbiór cech wspólnych dla grup, uznawanych bez
wątpienia za rodziny. Rodzina coraz częściej staje się przestrzenią indywidualnych
wyborów człowieka, rzadziej realizacją presji społecznych wymogów. Coraz częściej promowanym wzorem związku jest układ, mający na celu przynoszenie partnerom przede wszystkim satysfakcji i wzajemnego spełnienia, nie pełniący innych
funkcji. Podkreśla się, szczególnie w literaturze popularnonaukowej i kobiecej,
wartość skupienia na własnych potrzebach i realizacji indywidualnych potrzeb.
6

Wysoka wartość przypisywana opiece nad dziećmi nie pokrywała się jednak z poświęcaniem
większej ilości czasu zadaniom z nią związanym, co zostanie przedstawione w dalszej części
tekstu, ukazując pewną sprzeczność, niespójność w narracjach mężczyzn (przyp. aut.).
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Realizowanie oczekiwań innych nie mieści się w promowanej wizji związku, rodziny czy życia społecznego w ogóle (Taranowicz, 2016).
Mirosława Marody stwierdza, że jedną z głównych cech „społecznego charakteru” społeczeństwa ponowoczesnego jest egotyzm – silne skupienie na własnej osobie i potrzebach (Marody, 2010). Indywidualizm jako preferowany sposób
patrzenia na świat społeczny zdaje się podważać idee związku opartego na wzajemnych zależnościach. Płynny porządek rodzinnego życia wydaje się doprowadzać do zanikania istniejących schematów codziennych praktyk członków rodziny.
Można zadać pytanie, czy rodzinne role jeszcze w ogóle istnieją?
Ze zgromadzonych przeze mnie narracji wynika, że w istocie w obrębie systemu, który określamy jako rodzinę, role faktycznie istnieją w świadomości jej
poszczególnych członków. Role te mogą zostać określone jako bardziej instrumentalne lub bardziej ekspresyjne, mężczyźni zdają się a priori przyjmować na
siebie role instrumentalne, widząc siebie głównie jako pośrednika między rodziną
a sferą publiczną (społeczną). Widoczny jest także wpływ współczesnych trendów
promowania indywidualizmu i skupienia na sobie jako jedynej właściwej drogi do
zbudowania trwałej i wartościowej relacji. Problematyczne w kontekście wcielania tych założeń w życie stają się kwestie związane z wychowaniem i opieką
nad dziećmi, a także wykonywaniem codziennych, mało atrakcyjnych i nie sprzyjających osobistej realizacji obowiązków domowych. Rodzina wymaga bowiem
zaangażowania jej członków (w szczególności dorosłych) w wykonywanie prac,
które jednocześnie nie są związane z realizacją własnych potrzeb jednostki. Pogodzenie preferowanych wzorców i idei z rzeczywistą realizacją życia codziennego
w rodzinie zdaje się więc być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Tezę tę zdają
się również potwierdzać zgromadzone podczas badania narracje:
Czuję się naprawdę zmęczony po pracy, a teraz, kiedy pracujemy zdalnie,
mam wrażenie, że jeszcze bardziej. Ostatnio faktycznie mało pomagam przy dzieciach, oglądam więcej seriali na Netflixie, bo ten czas też mnie przygnębia, jeśli
mam być szczery i ciężko mieć jeszcze na coś energię. Po prostu się człowiekowi
nie chce. Czasem wyniosę śmieci, żona mówi, że „jak się upomni setny raz”, ja
bym nie przesadzał, ale gotuję ostatnio więcej, ale to ze względów kulturowych.
Lubię swoje jedzenie. Czyli dzień jak co dzień, wiadomo, że pozycja kobiet jest
oczywista w wychowaniu dzieci od zawsze (N6).
Społeczno-kulturowe role przypisane płci wciąż – w świadomości wielu osób
wychowujących wspólnie dzieci – silnie warunkują przypisywanie kobiecie centrycznej roli w wychowaniu i opiece nad dziećmi (które jak wspomniałam wyżej
są przez mężczyzn najczęściej wartościowane wysoko). Podstawowym elementem istniejącego również współcześnie stereotypu dotyczącego kobiecości, który
swoje korzenie ma w przemianach społecznych zachodzących w XIX i XX wieku,
jest założenie, że domeną kobiet jest dbanie o dobro innych ludzi, mężczyzn zaś
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– zmaganie się ze światem interesu i przemysłu. Współczesne zmiany społeczne,
kulturowe i technologiczne wpływają stopniowo na zasadnicze przeobrażanie ról
stereotypowo przypisywanych mężczyznom lub kobietom. Jednak przeobrażenia
te nie zachodzą tak szybko i dynamicznie, jak można by się spodziewać, obserwując szczególnie intensywne zmiany w innych obszarach życia społecznego, a jeśli
zachodzą, to silniej w obszarze świadomości jednostek niż na poziomie faktycznie
wykonywanych czynności.
Jak zaczęło się to wszystko z koronawirusem, to chodziłem do pracy dwa razy
w tygodniu, reszta zdalnie. Teraz mam pracę zdalną tylko i wyłącznie i jestem tylko
w domu. Mam więcej obowiązków w pracy niż wcześniej. Z opieką nad dzieckiem
też gorzej. Wolałem stare czasy (N7).
Jestem zmęczony, muszę pracować, ciężko jest pracować w domu, kiedy wszyscy w nim są. Dzieci hałasują, robią bałagan, nikt nie szanuje mojej pracy, nie
mam co liczyć na ciszę i spokój, a czasem to przecież konieczne, bo na przykład
mam spotkanie online. W domu już naprawdę nie wiem, kiedy miałbym coś zrobić,
poza tym to żona siedzi w domu z dziećmi… (N1).
Obszarem szczególnie często przypisywanym kobietom, biorąc pod uwagę obowiązki domowe, jest opieka nad dziećmi. Niektórzy narratorzy uważali,
że w sytuacji, gdy oni są głównymi lub jedynymi żywicielami rodziny, opieka
nad dzieckiem automatycznie staje się zadaniem ich partnerki. Rola matki ulega
również intensywnym przeobrażeniom, ale bardziej w zakresie wewnętrznym niż
w zakresie podziału obowiązków pomiędzy partnerami. Biologiczny wymiar macierzyństwa jako przypisany kobietom naturalnie nie ulega znaczącym zmianom.
Jednak realizacja roli matki jest silnie osadzona w zmieniających się kontekstach
społeczno-instytucjonalnych. Oznacza to, iż wraz z dynamicznie zmieniającym
się współczesnym światem społecznym i tłem normatywnym przekształceniu ulega sposób odgrywania roli matki (funkcja macierzyństwa z instrumentalnej przeobraża się w emocjonalną). Rola matki wiąże się więc obecnie z zupełnie innymi
doświadczeniami niż te, które były udziałem kobiet jeszcze 30 lat temu. Kobiety
starają się spełnić znacznie więcej wymagań społecznych w zakresie opieki nad
dzieckiem, budowania z nim więzi uczuciowej i emocjonalnej, wspierania jego
rozwoju od najwcześniejszych chwil, aktywnego uczestniczenia w jego życiu,
edukacji, interakcjach społecznych, hobby (Gromkowska-Melosik, 2002; Kudlińska, 2011; Czarnota, 2015). Wymagania społeczne wobec roli matki są znacznie
wyższe niż pod koniec XX wieku, czyli zaledwie kilka dekad temu. Jednocześnie
odnosząc się do zgromadzonych podczas badania narracji, można wysnuć przypuszczenie, że kobiety są w próbach sprostania tym wysokim wymaganiom osamotnione. Jak wynika z wypowiedzi badanych – ojcowie uważają swoje uczestnictwo (w jakiejkolwiek formie) w wychowaniu dzieci za podążanie za najnowszymi
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trendami związanymi z realizowaniem modelu związku partnerskiego, jednak nie
starają się spełnić tych samych norm, które narzucone zostały ich partnerkom.
Żona też musi pracować i ja oczywiście zajmę się w tym czasie dziećmi, ale
na pewno nie będę ich tak bawił jak ona. Mogą obejrzeć bajkę, mogą się pobawić,
zająć same sobą. Nuda też jest potrzebna. Ja sobie nie przypominam, żeby mnie
ktoś tak animował przez cały dzień jak byłem dzieckiem. Ja rozumiem wszystko,
mogę się nimi zająć jak trzeba, ale to nie będzie taka jakość, no sorry (N2).
Zawsze dzielimy z żoną obowiązki, mimo że ja mam pracę zdalną. Robimy
wspólnie wszystko – pranie, zakupy, sprzątanie, gotowanie. Czasem jak ktoś z nas
ma gorszy dzień, to po prostu dajemy sobie odpocząć i wtedy jedno z nas robi więcej, na przykład 80% obowiązków w ciągu dnia. Tylko jeśli chodzi o zajmowanie
się córką, no to rzeczywiście rola żony jest niezastąpiona (N3).
Współcześnie macierzyństwo jest postrzegane w przekazie społecznym coraz
częściej w kategoriach wyboru, a nie przymusu czy naturalnej kolei losu kobiety
jak dawniej. W związku z tym alternatywa rodzina vs. kariera zawodowa staje się
wyrazistym dylematem. Elizabeth Badinter pisząc o historii miłości macierzyńskiej, zauważa, że większość kobiet z pokolenia lat 50. czy 60., myśląc o macierzyństwie, zadawała sobie pytanie: Kiedy?, natomiast współczesna kobieta najpierw pyta: Czy? (Badinter, 2009). Nietrudno zrozumieć to pytanie w kontekście
ilości wymagań, jakie spełnić powinna współczesna matka. Zdaje się jednak, że
podobne dylematy omijają współczesnych mężczyzn, wciąż często zakładających,
że głównym opiekunem poczętych w związku dzieci będzie ich partnerka, im zaś
przede wszystkim zostaną przypisane działania w sferze związanej z pracą zawodową i zarabianiem pieniędzy, ewentualnie innymi obowiązkami domowymi, które
nie kolidują w aż tak znaczącym stopniu z aktywnym rozwijaniem kariery zawodowej, jak w oczywisty sposób czyni to opieka nad dziećmi i ich wychowanie.
Wypowiedzi narratorów, które zgromadziłam podczas badania, zdają się potwierdzać tę tezę. Ich znaczenie jest szczególne w kontekście sytuacji, w jakiej zostały
zebrane – przymusowego pozostawania w domu ze wszystkimi członkami rodziny
(dzieci również nie mogły uczestniczyć w edukacji szkolnej i przedszkolnej), spowodowanego stanem epidemii, wprowadzonym w kraju i za granicą. Mimo że ze
względu na jakościowy charakter przeprowadzonego badania uzyskane wyniki nie
mogą podlegać procesom generalizacji, mogą stanowić inspirację do refleksji nad
przemianami (lub ich brakiem?) ról pełnionych w domu przez kobiety i mężczyzn,
szczególnie w kontekście opieki nad dziećmi i (nie)równego podziału związanych
z nią obowiązków.
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Zmiany zachodzące w świadomości podmiotu w sytuacji doświadczenia
fundamentalnego przeobrażenia struktury codzienności
Nawiązując do przedstawionych na początku artykułu trendów społecznych,
związanych z przeniesieniem istotnej części uwagi opinii publicznej w ostatnich
dziesięcioleciach na zbyt duże tempo życia człowieka ponowoczesnego oraz pojawiającymi się w tym kontekście propozycjami zwolnienia tego tempa, zachwytu
nad uważnością, refleksją, skupieniem na bieżącej chwili, głębokim przeżywaniem
doświadczanych przez jednostkę sytuacji, warto przyjrzeć się sytuacji przymusowego pozostawania w domu, wywołanej epidemią COVID-19. Z zebranych narracji wyłania się obraz ważnej zmiany perspektywy badanych, doświadczających
tej sytuacji. Na pierwszym etapie odizolowania od innych było to uczucie deficytu
i pustki, związane z brakiem możliwości uczestniczenia w codziennych, rutynowych czynnościach, takich jak wyjście z domu, podróż do miejsca pracy czy interakcje ze współpracownikami. Z czasem jednak u części rozmówców pojawiło się
uczucie spełnienia i stopniowe przewartościowanie dotychczasowych sposobów
działania i myślenia, również tych związanych z obowiązkami domowymi czy
opieką nad dziećmi.
Pracuję w domu już od połowy marca. Co do obowiązków domowych podchodzę tak jak wcześniej, to znaczy pomagam żonie, kiedy mogę, odkurzam, rozpakowuję zmywarkę, wieszam czasem pranie. Dziećmi też się czasem zajmuję i szczerze,
na początku byłem przybity mocno tą sytuacją, czułem się uwięziony w domu, ale
teraz nawet się cieszę, że mogę pracować w domu, bo więcej czasu mimo wszystko
jestem z nimi (N4).
Przymusowa „powolność” (bycie slow) w czasie kwarantanny mogła stać
się czynnikiem wpływającym na zmianę perspektywy postrzegania codzienności. Teoretyczna świadomość wszechobecnego nadmiaru w życiu współczesnego
człowieka (nadmiaru zajęć, obowiązków, pracy, aktywności w czasie wolnym,
nabywanych rzeczy) została prawdopodobnie ustrukturyzowana doświadczeniem
kwarantanny w jasno określony sposób.
Człowiek pozbawiony codziennego nadmiaru obowiązków oraz alternatyw
zapełnienia wolnego czasu różnorodnymi aktywnościami zyskał możliwość głębszego przeanalizowania swojego życia na co dzień, a także relacji z członkami
rodziny czy sposobu spędzania czasu, jaki był jego udziałem wcześniej. Prawdopodobnie doświadczając tak niezwykłej sytuacji (po raz pierwszy od transformacji
ustrojowej w 89’ roku), w której codzienna wolność wyboru rzeczy, dóbr, usług
i przeżyć na konsumpcyjnym rynku została znacząco ograniczona lub całkowicie
niemożliwa, współczesny człowiek mógł lepiej zrozumieć deficyty codzienności,
którą skonstruował w swoim życiu. Refleksje te implikują pytanie o sposób, w jaki
jednostki będą funkcjonować po zakończeniu kwarantanny, która może znacząco
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wpłynąć na zmianę priorytetów w życiu codziennym i przewartościowanie dotychczas wybranych ścieżek.
Od prawie dwóch miesięcy mam przerwę w pracy. Jestem kierowcą zawodowym. Jeżdżę przede wszystkim do Anglii, Francji. Zrezygnowałem na początku, bo
nie wyobrażałem sobie po każdym kursie przechodzić dwóch tygodni kwarantanny
i narażać rodziny na to. Owszem, teraz widzę, że trochę się obijałem w domu, niby
dzieliliśmy się obowiązkami, ale może mi się tak bardziej wydawało po prostu. Na
początku było mi ciężko, ale teraz sobie myślę, że jak mam wrócić do pracy, to
pojawia się tęsknota, przede wszystkim za tym, żeby żyć, a nie pędzić, ale wiadomo,
pracować trzeba, żeby z czegoś żyć. Tylko się zacząłem zastanawiać, czy pracować
tak, jak do tej pory, czy jednak coś zmienić (N5).
Dopiero teraz widzę, jak strasznie dużo czasu marnowałem wcześniej na takie
różne rzeczy bez sensu. Teraz też niby marnuję, ale jednak inaczej, każdego dnia
mam wrażenie, że mimo wszystko więcej robię, jakoś tak bardziej może „jestem”
w tym wszystkim. Na początku to było dla mnie bardzo trudne. To całe siedzenie
w domu, brak możliwości wyjścia na basen, zrobienia zakupów normalnie, całą
rodziną, pojechania gdzieś z dziećmi. Wydawało mi się, że długo tego nie wytrzymam. No i rzeczywiście, tęsknię już za powrotem do „normalności”, ale nie wiem,
czy jak już wszystko ruszy, to nie będę się czuł przytłoczony ilością rzeczy, które na
co dzień mam do zrobienia, i tempem. Wszędzie się trzeba spieszyć, być na czas,
teraz trochę tego nie ma, można poświęcić różnym czynnościom tyle czasu, ile
akurat ma się ochotę, bez takiego szarpania się (N1).
Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa w 2020 roku stała się niezwykłą
w świecie zachodnim okazją do zatrzymania się, na co w codziennej rzeczywistości ponowoczesnego świata nie było możliwości. Prowadzić to może do dwóch
skrajnych postaw – zachwytu nad „powolnością” (w rozumieniu C. Honoré’a)
i braku chęci powracania do tempa, jakie życie miało wcześniej, lub odrzucenia gloryfikowanej w ostatnich latach uważności, przeciwstawianej pośpiechowi,
i docenienia dostępnych alternatyw życia w płynnej, mozaikowej nowoczesności.
Obecnie cały mój czas i całą energię przeznaczam na moje dzieci. Zero spełnienia. Przyznaję, że nie robiłem tego przed kwarantanną, ale teraz, kiedy zamknięte są szkoły i przedszkola, nie mam prosto mówiąc wyboru. Ostatni piątek
spędziłem na lepieniu z ciastoliny, w sobotę słuchałem jęczenia przez cały dzień,
bo wszystko, co zaproponowałem się im nie podobało. Nie mamy z żoną już w ogóle czasu dla siebie, co wcześniej jednak nam się zdarzało – na przykład wspólne
śniadanie czy lunch, podczas gdy dzieci były w przedszkolu. Nie jestem w stanie
żyć tak jak teraz, mam tego krótko mówiąc dość, chciałbym móc znowu wyjść ze
znajomymi, zjeść na mieście, wrócić normalnie do pracy. Domowe życie nie jest
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dla mnie, duszę się, mam poczucie, że każdy dzień jest identyczny i nic wartościowego się nie dzieje w tym czasie (N2).
Pytanie, które warto zadać w kontekście przytoczonych wyżej fragmentów
narracji, brzmi: czy współczesny człowiek rzeczywiście jest przeciążony ilością
wariantów codzienności, oferowaną przez ponowoczesną rzeczywistość, czy może
czuje się w niej tak dobrze, jak w złotej klatce McDonaldyzacji G. Ritzera? Analizując zgromadzony podczas badania materiał, można wysnuć wniosek, iż w wyniku przymusowego zamknięcia w domu podczas epidemii COVID-19 badani
prezentują dwie skrajne postawy i zasadniczo odmiennie wartościują czas izolacji
społecznej, jednak nie pozostaje on bez wpływu na plany dotyczące przyszłości
i perspektywę postrzegania ról pełnionych w rodzinie.
Podsumowanie
Doświadczenia płynące z przymusowego pozostawania w domu podczas epidemii można scharakteryzować jako źródło uczenia się z codzienności poprzez
konstruowanie przez jednostki porównań dotyczących tego, co było „przed”
i „po”. Doświadczenia te, usytuowane w konkretnych kontekstach nieformalnych obszarów życia, potencjalnie mogą wpłynąć na sposób uczenia się z życia
i (re)konstruowania własnych doświadczeń w okresie późniejszym (Field, 2001;
Illeris, 2006; Szczygieł, 2019). Zaprezentowany w tekście materiał empiryczny
ukazuje edukacyjny potencjał izolacji społecznej badanych mężczyzn podczas
kwarantanny społecznej. Ze zgromadzonych wypowiedzi jasno wynika, że doświadczana sytuacja przymusowego pozostawania w domu z innymi członkami
rodziny sprzyjała refleksji podmiotu nad własnym życiem i codziennie pełnionymi
w nim rolami, nad sposobem dzielenia się z partnerką obowiązkami domowymi,
wypełnianiem ról rodzicielskich czy wykonywanej pracy zawodowej.
Najistotniejsze z konkluzji zdają się dotyczyć rozumienia świata i swojej
w nim roli, które są zależne od kontekstu, w którym człowiek funkcjonuje na co
dzień i który w pewnym sensie go formułuje, konstytuuje jego tożsamość, a także osadzenie w pełnionych rolach, harmonizuje przewidywalność dalszych zdarzeń. Człowiek jako podmiot refleksyjny dysponuje mocą sprawczą, by zmieniać
zastane wzory, co w nakreślonym kontekście społecznym może przynieść sutki
w postaci głębokich przemian postrzegania zarówno intensywności codziennego
życia w ponowoczesności, jak i w wymiarze „mikro” wpłynąć na znaczące przeobrażenia w strukturach rodzinnych, przede wszystkim w budzeniu świadomości
rozbieżności między wzorami preferowanymi a realizowanymi w rzeczywistości.
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(Un)equal division at home? Female roles
in the narratives of men forcibly staying at home
during the epidemic – andragogical approach

Keywords: narration, family roles, COVID-19, masculinity, femininity.
Summary: In this article, the author reflects on patterns of behavior preferred on
the level of consciousness and actually implemented in everyday life by men, in the
context of the division of household duties and roles in the family. The conclusions
presented in the article are the result of a study based on an interpretative paradigm,
conducted using the method of partially guided interviews. The interviews were conducted with men who were forced to stay at home during the epidemic in the country,
as a result of the growing number of COVID-19 infections. The aim of the author

(Nie)równy podział w domu? Kobiece role w narracjach mężczyzn ...
was to show the change in the perception of the duties done at home by men and to
examine and consider the educational potential of the situation of social isolation.
The last part of the article is devoted to the impact of the experience of being forced
to stay at home on a change in the perception of the pace of contemporary life in
postmodern societies and slow movement that have been popular in recent decades,
encouraging people to live slower and more carefully.
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Między pracą zawodową
a edukacją dzieci – sytuacja zawodowa
rodziców edukujących domowo
Słowa kluczowe: edukacja domowa, rodzice, kobieta, matka, kariera.
Streszczenie: Artykuł dotyczy wyborów między karierą a wychowaniem dzieci, jakich dokonują rodzice edukujący domowo, którzy rezygnując z korzystania ze szkół,
muszą zapewnić dzieciom całodobową opiekę. Przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w Polsce (2012–2019) metodą wywiadu narracyjnego oraz
etnografii wirtualnej. Koncentruje się na matkach-edukatorkach, ponieważ kobiety
są bardziej zaangażowane w edukację dzieci. Zrekonstruowana sytuacja zawodowa
współczesnych homeschoolerek pozwala wpisać je w dwa dyskursy macierzyństwa:
matkowanie („momism”) i supermatki („superwoman”). Kobiety te, niezależnie od
tego, czy podejmują pracę, czy koncentrują się wyłącznie na edukacji domowej,
łączy jednoczesne poczucie zmęczenia i szczęścia. Ojcowie nie rezygnują z pracy
z powodu edukacji domowej, choć najczęściej pracują na etatach. Popularny wśród
polskich rodzin homeschoolingowych charakter zatrudnienia to: działalność gospodarcza, wolny zawód, praca zdalna. Wśród uczestników badań nie dominował tradycyjny model rodziny, najczęściej oboje rodzice byli aktywni zawodowo.

Idee pedagogiczne, którymi interesują się rodzice XXI wieku to m.in. leśne przedszkola, pedagogika Montessori oraz edukacja domowa. Większość jest
oferowana przez niepubliczne placówki oświaty. Edukacja domowa jest jedyną
koncepcją do zastosowania indywidualnego: nie może być zrealizowana inaczej
niż przez rezygnację z pomocy państwowych instytucji. Wiedza o homeschoolingu
rozprzestrzenia się szybko dzięki mediom społecznościowym, a decyzje o uczeniu (się) dzieci poza szkołą zapadają współcześnie nieporównywalnie częściej niż
kilkanaście lat temu.
Łączenie wychowania dzieci z pracą zawodową jest jednym z problemów
współczesnego rodzicielstwa. Jest on szczególnie aktualny w rodzinach edukacji
domowej, które nie mogą (i nie chcą) skorzystać z opiekuńczej funkcji systemu
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oświaty. Najsilniej dotyczy rodzin z dziećmi w pierwszych latach szkoły, bo decyzja o edukacji domowej oznacza wtedy konieczność zapewnienia dziecku całodobowej opieki. Wątpliwości dotykają głównie matek, ponieważ to one najczęściej są rodzicem, który w większym wymiarze czasowym opiekuje się dzieckiem
i zajmuje jego edukacją, i to je społeczeństwo obarcza odpowiedzialnością za
wychowanie. Jak połączyć rolę edukatora domowego z zarabianiem na życie? Co
motywuje rodziców do określonych wyborów? Jak czują się wobec poczynionych
rozstrzygnięć?
Od „matki-Polki” do „supermatki” – edukatorki domowe
Rozważania związane z łączeniem ról rodzicielskich i zawodowych podejmowane są w kulturze i piśmiennictwie częściej odnośnie do matek niż do ojców.
Obowiązuje normatywny wzorzec matki, którego wypełnienie jest społecznie
oczekiwanym zadaniem kobiety. Zwykle też elementem oceny kobiet jest stopień
„poświęcania się” w realizacji tego wzorca.
Modyfikacje wizerunku współczesnej kobiety-matki można prześledzić w literaturze (Sikorska, 2012). Ukształtowany w czasach zaborów wzorzec „matki-Polki”, poświęcającej się dziecku, rodzinie i ojczyźnie, ewoluował. Czasy
PRL-u „dołożyły” do modelu idealistyczno-heroicznego pracę zawodową, rozumianą w kategoriach dobra narodu i utrzymania rodziny. Kobieta miała być
nie tylko pełną poświęcenia matką, ale też wydajną pracownicą, która ma siłę
podołać i obowiązkom domowym, i zawodowym. Współczesność rozbudowała
ten powinnościowy wzorzec o kolejne elementy, w tym ideologię intensywnego
macierzyństwa. „Bycie matką” ma być urefleksyjnione – to nie jest tylko rola naturalna, ma być przemyślana i nieustannie autoewaluowana (Olcoń-Kubicka, 2009).
Dzisiejsza „supermatka” ma wykonywać wszystkie te obowiązki, a przy tym być
zadbana, uśmiechnięta i z listą sukcesów zawodowych (Sikorska, 2012). Kobieta-matka ma być po prostu wieloczynnościową kobietą szczęśliwą. Ciekawe jest, że
kobiety same „poganiają się” w biegu o ten tytuł, kreując nierealne wizje rodziny
w mediach społecznościowych. Równolegle polskie matki nie chcą dłużej żyć
w terrorze mitycznego symbolu (Mróz, 2014). Na marginesie dominujących oczekiwań rysuje się model „matki wystarczająco dobrej” (Samsel, 2015), odciążający
kobiety z wielu presji i poczucia winy. Wydaje się on jednak zarezerwowany dla
nielicznych (Sikorska, 2012).
Dla pełnienia roli rodzica istotne są uwarunkowania związane z rynkiem pracy. O ile ojcostwo nie koliduje z oczekiwaniami pracodawców co do roli pracownika – który ma być dyspozycyjny i podporządkowany interesowi firmy, o tyle
społeczne wyobrażenia modelu matki są z nimi rozbieżne: od matki oczekuje się,
że wycofa się z życia zawodowego albo je ograniczy do czasu aż dziecko osiągnie
wiek przedszkolny lub szkolny. Kobieta staje więc zawsze wobec wyboru, czy narazić się na społeczną dezaprobatę, wracając do pracy krótko po porodzie (Titkow,
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2007), czy narazić się na utratę pracy/stanowiska, gdy weźmie urlop wychowawczy. Długotrwała nieobecność jest też związana z ograniczeniem kariery i niższym
wynagrodzeniem. Wobec spodziewanych konsekwencji niełatwo jest podjąć decyzję, która nie będzie okupiona poczuciem straty emocjonalnej i/lub zawodowej.
W Polsce działa niewiele rozwiązań służących rzeczywistym wyborom
w omawianym obszarze. Rządowy program 500+ nie traktuje rodzin równo, jego
założenia i ekonomiczno-społeczne skutki są kontrowersyjne. Wśród instrumentów zatrudnienia przyjaznych rodzinie są: czasowe ograniczenie etatu, elastyczny
czas pracy, praca zdalna. By podnieść aktywność zawodową kobiet, trzeba wprowadzać je w szerszej skali (Bronk, 2015), bo wspieranie macierzyństwa realizowane jest jedynie w niektórych firmach – 88% zatrudnionych ma stałe godziny
pracy (Balcerzak-Paradowska, 2015). Rozwiązania sporadyczne na rynku pracy
nie mogą więc istotnie wpływać na decyzje podejmowane przez rodziców w Polsce. Wobec braku istotnych zmian na poziomie makro, ważne są mikrozmiany
– dokonywane w tych warunkach osobiste wybory (Biskup, 2012). Uwarunkowania ekonomiczne i nacechowany wartościami kulturowy wzorzec matki potęgują
dylematy. Żadne z rozwiązań przeciwstawnych (nie pracować, by wychowywać
dziecko vs. pracować kosztem scedowania opieki na inne osoby czy instytucje)
nie jest satysfakcjonujące. Konflikt ten bywa przedstawiany jako wojna dwóch
wrogich plemion: „Pań Mamusiek” i „Pań Ambitnych” (Graff, 2014).
Jak w warunkach tej wojny zostać edukatorką domową? Rodzice zainteresowani tematem uczenia (się) dziecka poza szkołą mogą czerpać wiedzę o łączeniu homeschoolingu z życiem zawodowym z nielicznych źródeł literaturowych.
Wzmaga to ich aktywność w mediach społecznościowych, gdzie wymieniają informacje i doświadczenia oraz wspierają się, nie znalazłszy zrozumienia w najbliższym otoczeniu (Bartnikowska, Garbula, 2017).
W wynikach dotychczas opisanych badań eksponowane są matki, zaś obraz
ojca wyłania się w tle. Portret współczesnej polskiej edukatorki domowej zarysowała Katarzyna Kochan (2015). W badaniach z udziałem 28 kobiet praktykujących
homeschooling określiła zespół cech matek, które wybrały kształcenie dziecka
poza szkołą. Kochan wnioskuje, że edukatorka domowa to: mężatka w wieku
35–40 lat, z wyższym wykształceniem – niepracująca (82%), ale mimo to ciesząca się dobrą sytuacją finansową (84%), która wychowuje troje dzieci w rodzinie
tradycyjnej, będącej dla niej najwyższą wartością. 86% uczestniczek uznaje, że
do ojca należy zapewnienie rodzinie bytu, rolą matki zaś jest być „strażniczką
domowego ogniska”. Matki wykonują większość prac domowych, poświęcając
sobie jedynie 30 minut dziennie. Czują się spełnione w tej roli. Nie żałują, że nie
pracują zawodowo, ich akceptowaną powinnością jest uwolnić męża od trosk życia
codziennego.
Autorka nazywa te matki „bardzo specyficzną grupą”, której nie można przyporządkować do żadnej z 7 kategorii współczesnych kobiet, określonych przez
Katarzynę Pawlikowską i Dominikę Maison (2014). Dostrzega ich cechy wspólne
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z kobietami opisanymi jako Rodzinne Panie Domu (nie pracują, realizują się w roli
matki, żony i pani domu, wychowują większą liczę dzieci, nie skupiają się na
własnym wyglądzie) oraz Niespełnione Siłaczki (dobrze wykształcone, najwyżej
cenią rodzinę, poświęcają siły na zajęcia domowe). Homeschoolerki odróżnia od
Rodzinnych Pań Domu wiek (są młodsze), sytuacja finansowa (lepsza) i wykorzystywanie nowych technologii (w większym stopniu), zaś od Niespełnionych
Siłaczek – większa liczba dzieci, życie w małżeństwach, a nie związkach nieformalnych, a także czerpanie życiowej satysfakcji ze źródeł innych niż praca
i wygląd. Kochan uogólnia wnioski i przedstawia ten model ze świadomością, że
jej badania miały charakter fragmentaryczny.
Większej próby dotyczą wyniki sondażu, w którym uczestniczyło 305 rodziców, przy czym aż 84% to matki. Badaczki stwierdziły, że większość rodzin
edukacji domowej jest wielodzietna (57%), jednak najczęściej wychowuje 2 dzieci
(30%). Ich wnioski potwierdzają, że najczęściej rodzicem zaangażowanym w edukację jest matka (82% odpowiedzi1), co jest zbieżne z wynikami Kochan. Ojcowie
uczestniczą w edukacji domowej z reguły dzieląc obowiązki z matkami. Ojca jako
zaangażowanego wskazało tylko 41% respondentów, a ponadto „nie częściej niż
w 18% rodzin” rodzicem odpowiedzialnym za edukację domową jest jedynie on
(Joanna Bielecka-Prus, Anna Heleniak, 2018a, s. 142–150; Bielecka-Prus, Heleniak, 2018b, s. 203).
Autorki kwestionują rzekomą patriarchalność rodzin edukacji domowej,
o której można byłoby – jak piszą – wnioskować na podstawie informacji, że
niemal 1/3 badanych kobiet nie pracuje. Wobec faktu, że ponad 3/4 uczestniczek
ma wyższe wykształcenie, twierdzą, że zajmowanie się edukacją przez matki nie
jest przejawem dominacji ojca w rodzinie, „ale wręcz przejawem trzeciej fali feminizmu” – gdyby kobiety te chciały, mogłyby pracować. Tezę tę uzupełniają
wynikiem: „niemal 70% tych kobiet łączy obowiązki związane z edukacją dziecka z pracą zawodową” (Bielecka-Prus, Heleniak, 2018a, s. 150,164; 2018b,
s. 203–204).
Na większych próbach prowadzono też inne badania, jednak na podstawie
ich raportów trudno odtworzyć metodologię procesu badawczego (w tym dobór
próby), a zatem wyników nie można ekstrapolować na całą populację. Pamiętając o tym ograniczeniu, można zauważyć jedynie, że wg Marzeny Zakrzewskiej
pracuje 90% ojców i niemal 76% matek edukujących domowo (wartość bliższa
wynikom Bieleckiej-Prus i Heleniak, a zdecydowanie odległa od badań Kochan),
a praca zawodowa kobiet najczęściej jest koniecznością (41%; 2013, s. 72–78). Paweł Zakrzewski donosi zaś, że wśród matek-edukatorek pracuje zawodowo 51%,
a 75% ankietowanych ojców uważa, że za utrzymanie rodziny odpowiedzialni
powinni być oboje rodzice (2013, s. 169). Z wyników przedstawionych w pracach
1

Wartość na poziomie 82% w odniesieniu do takiego wniosku autorki podają na s. 203 i 150, jednak
w innym miejscu (s. 164) podają wartość 75%. Kwestia ta nie została wyjaśniona.
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Zakrzewskich nie można wysnuć spójnych wniosków. Wydaje się jednak, że model tradycyjny nie był popularny w badanej próbie edukatorów, a to zdecydowanie
odbiega od wyniku przedstawionego przez Kochan, gdzie 82% matek nie podejmuje pracy zarobkowej.
Pozostałe dostępne wyniki badań rodzin edukacji domowej w Polsce wydają
się w temacie artykułu marginalne ze względu na niemożność opisania zjawiska
w odniesieniu do większej próby (badania Marka Budajczaka, 2004) lub zamysł
autora (badania Marii Głowackiej, 2015). Ich wyniki pokrywają się jednak z prezentowanymi wyżej co do wykształcenia rodziców – w większości to wykształcenie wyższe. Parametr ten jest istotny dla omawianego zagadnienia.
Sposób zrekonstruowania sytuacji zawodowej rodziców
edukujących domowo
Dylematy rodziców związane z godzeniem obowiązków zawodowych i homeschoolingu ujawniły się podczas prowadzonych przeze mnie badań edukacji
domowej w kontekście dzieci zdolnych (Giercarz-Borkowska, 2019). Zdecydowałam się zatem obecnie – wobec nikłego rozpoznania w polskiej nauce aspektu
pracy zawodowej rodziców w rodzinach homeschoolingowych – dołożyć do już
istniejących prac fragment opisu, skonstruowany niejako na marginesie tamtych
dociekań, których celem było opisanie zjawiska edukacji domowej.
Badanie zrealizowałam w jakościowej orientacji badawczej, stosując procedurę opartą na indukcji. Prowadziło ono do uzyskania wiedzy deskryptywnej, emancypacyjnej, która może służyć praktyce pedagogicznej, w tym rodzicom zainteresowanym homeschoolingiem. Zastosowany interpretatywny paradygmat badawczy
umożliwił mi nie tylko przedstawienie takiej – interpretatywnej – perspektywy,
ale też perspektywy krytycznej (głos osób uczestniczących w badaniach). Postawiłam m.in. następujące pytania badawcze: Czym jest edukacja domowa? Jak ją
praktykują i jakie znaczenia nadają jej uczestniczący w niej ludzie? Odpowiedzi
na nie poszukiwałam w badaniach biograficznych. Dane zbierałam, prowadząc
wywiady narracyjne na terenie całej Polski w rodzinach, w których dzieci realizują
obowiązek szkolny/nauki poza szkołą przynajmniej przez rok. Dorosłym zadawałam pytanie: Jakie są Pani/Pana doświadczenia związane z edukacją własnych
dzieci? Wywiady prowadzone z dziećmi inicjowałam zaś pytaniem: Opowiedz mi,
jak się uczysz? W przypadku młodszych dzieci stosowałam wywiad swobodny
kierowany. Zebrany w ten sposób bogaty materiał badawczy pozwolił nie tylko odpowiedzieć na postawione wówczas pytania badawcze, ale dostarczył też danych,
sprzyjających rekonstrukcji sytuacji zawodowej rodziców edukujących domowo,
której staram się dokonać w tym artykule.
Dostęp do uczestników badań rozpoczęłam od posiadanych kontaktów i kontynuowałam metodą kuli śnieżnej oraz przez portal społecznościowy. Rodziny,
których członkowie udzielili mi wywiadów, zamieszkiwały różne środowiska – od
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wielkomiejskich po niewielkie wsie. Wychowywało się w nich od 1 do 5 dzieci
(średnio 3). Każdy z wywiadów przeprowadziłam w osobistym kontakcie z daną
osobą, najczęściej w jej rodzinnym domu. Rodzice uczestniczący w badaniu mieścili się w przedziale 30–55 lat. Większość z nich miała wyższe wykształcenie
(94,4% matek i 66,7% ojców). Wybory, jakich dokonali oni odnośnie do problemu łączenia pracy zawodowej z edukacją domową dzieci, zarysowałam podczas
analizowania 49 wywiadów (18 matek, 6 ojców, 25 dzieci w wieku 7–19 lat) –
fragmenty niektórych z nich przytaczam w artykule.
W uzupełnieniu tak uzyskanych danych posłużyłam się obecnie metodą etnografii wirtualnej, która miała dla moich opisów charakter pomocniczy. W Internecie poszukiwałam wpisów dotyczących łączenia pracy zawodowej z homeschoolingiem, by zweryfikować wcześniejsze dane (triangulacja), których zbieranie nie
było ukierunkowane na kontekst poruszony w artykule. Przeanalizowałam treść
postów na portalu Facebook w grupie dla osób zainteresowanych edukacją domową (około 18 tysięcy, głównie rodzice praktykujący lub rozważający homeschooling). To jedna z wielu grup, w które mam bieżący wgląd. Od lat uczestniczę
w tym środowisku w procesie stawania się wirtualnym tubylcem – pozwala mi to
rozumieć badaną społeczność „od środka”, czym zbliżam się do mitu antropologa-kameleona, coraz bardziej realnego w wirtualnym świecie. „Tubylczość” sprzyja
kontroli jednego z ograniczeń: zaufania do wiarygodności pozyskanych treści.
Dane, które zgromadziłam w wyniku analizy postów, są spójne z pojawiającymi się w tej grupie od dawna i zbieżne z zebranymi w wywiadach z osobami
o potwierdzonej tożsamości, które odwiedziłam w ich domach. Uznałam więc, że
wykonana netnografia jest wiarygodna. Wieloletnia enkulturacja umożliwia mi też
ocenę, które treści zamieszczone w grupie są reprezentatywne, a zatem istotne dla
prowadzonego badania (Jemielniak, 2013).
Z netnografią wiąże się też trudność w anonimizowaniu danych. Na użytek
artykułu korzystałam z grupy otwartej, w której wszyscy godzą się na to, że treść
wpisów może być publicznie łączona z ich nazwiskiem. Stąd – choć staram się
parafrazować te wypowiedzi, nie cytować – nie chronię tożsamości dyskutujących
tam osób w takim stopniu, jak osób udzielających mi wywiadów. Podobne stanowisko etyczne podziela Dariusz Jemielniak (2013, s. 109–110).

Wybory zawodowe rodziców edukujących domowo
Choć wśród dorosłych uczestników moich badań narracyjnych zdecydowanie
przeważały kobiety (75%), to 25% udział mężczyzn jest wartością wyższą niż
w innych badaniach. Spójne narracje matek i ojców, a także etnografia wirtualna
zdecydowanie potwierdzają, że rodzicem bardziej zaangażowanym w edukację
domową jest matka. Taki podział ról obecny był w edukacji domowej XVIII, XIX
i XX wiecznej (Jakubiak, Winiarz, 2004) i jest kontynuowany. Ojcowie w tych rodzinach wspierają partnerki psychicznie i organizacyjnie, ale zajmują się głównie
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pracą zarobkową, a w odniesieniu do dzieci – częściej rekreacją niż edukacją, choć
włączają się też w uczenie (się). Rodziny edukacji domowej nie różnią się w tym
względzie od innych, więc wyniki badań tej grupy – podobnie do prezentowanych
źródeł dotyczących rodzicielstwa i zarobkowania – będą koncentrowały się na
kobietach.
Kobiety-matki od wieków były przekazicielkami wartości życiowych, religijnych i patriotycznych (Piotrowska-Marchewa, 2011). Podobnie współczesne edukatorki podkreślają często, że ciągłość i spójność wartości, w których wychowują
potomstwo, jest dla nich cenniejsza niż praca zarobkowa. Wybór edukacji domowej w wielu rodzinach motywowany jest dążeniem do zapewnienia dziecku spójnego środowiska wychowawczego, co – zdaniem rodziców – nie byłoby możliwe,
gdyby dzielili wychowanie ze szkołą. Można powiedzieć, że rodziny te rozumieją
własną tożsamość rodzicielską i rodzinną jako „wspólnotę wrastania i wzrastania”,
i dążą do jej tworzenia świadomie, godząc się czasem na poniesienie kosztów, jak
rezygnacja matki z pracy zawodowej, czy obniżenie statusu materialnego rodziny:
To chodzi o wartości życiowe, tak? Pewne takie rzeczy, które nam się nie podobają i nie chcemy, żeby nasze dziecko było w taki sposób y..., no indoktrynowane
(R12, m).
Ja po prostu rezygnuję z pracy, bo my oboje z mężem mamy takie zawody, że
one wymagają pracy poza domem (R17, m).
Proces podejmowania decyzji o edukacji domowej jest zwykle długotrwały,
obejmuje całą rodzinę, składa się z poszukiwania informacji. Dla rodziców ważne
są pytania o kwestie zawodowe i finansowe. Zastanawiają się, co dla edukacji
domowej będą musieli zmienić w życiu. Jak w nowej sytuacji łączyć pracę i wychowanie? Czy z pracy trzeba zrezygnować?
Próbowałam na początku eksperymentalnie pracować, i uczyć dzieci w domu.
Ale… tak się nie da. […] po prostu zatrudniam na swoje miejsce dyrektora, co
zresztą bardzo niekorzystnie się odbiło […]. Ale powiem szczerze, że niezależnie od tych problemów finansowych, które ja będę miała z racji swojej decyzji,
jestem bardzo zadowolona z tego, że jestem z dziećmi. […] Czyli musiałam się
na coś zdecydować […] pod tym kątem musieliśmy przemodelować swoje życie
(R16, m).
Wątpliwości dotyczące zawodowo-finansowej sfery życia są powszechne –
zrekonstruowałam je w wywiadach i potwierdziłam metodą etnografii wirtualnej. Osoby skupione w grupie tematycznej często interesują się tym problemem.
W ciągu dwóch lat poddanych analizie poszukiwano takich informacji co najmniej kilkukrotnie. Najczęściej wpisy zamieszczały matki noszące się z zamiarem
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podjęcia edukacji domowej. Posty były licznie komentowane. Niemal za każdym
razem w dyskusji pojawiał się głos wskazujący, że temat jest często poruszany
i odpowiedzi udzielano już wielokrotnie, a pytająca była odsyłana do poprzednich
wątków. Ponadto wśród komentujących zwykle pojawiały się 2–3 osoby, które też
deklarowały zainteresowanie tematem. Sięgnęłam również do postów starszych
o kolejne dwa lata i wśród nich odnalazłam wpis o tożsamej tematyce. Także pod
nim informowano autorkę, że kilka osób poruszało temat wcześniej. Można zatem
przyjąć, że opisywany problem jest „ciągle żywy”. Tą drogą rodzice zmierzają do
znalezienia własnego rozwiązania.
Matki zamieszczały w tych postach pytania typu: Jak poradzić sobie finansowo? Czy trzeba zrezygnować z pracy, by prowadzić homeschooling? Z jakich
form zatrudnienia korzystają rodzice, w jakich godzinach pracują? Czy rozwijają
się zawodowo?
Charakter pracy rodziców
Odpowiedzi udzielane w komentarzach przez osoby praktykujące już homeschooling (znów: najczęściej matki) ukazują spektrum rozwiązań, które zależą
od preferencji i możliwości rodziny, w tym posiadanych kwalifikacji, charakteru
wykonywanej pracy, aspiracji zawodowych, wieku i liczby dzieci, zasobów rodzinnych itd. Podobnie wiele sposobów godzenia edukacji domowej z zatrudnieniem mogę zrekonstruować z badań narracyjnych. Najwięcej osób, z którymi
rozmawiałam, prowadziło działalność gospodarczą (72,3%). Zajmowało się nią
38,9% matek i 33,4% ojców. Wśród narratorek 33,3% nie pracowało, 22,2% wykonywało wolny zawód, a 5,6% pracowało w niepełnym wymiarze. Najliczniejsze
wśród ojców zatrudnienie na etacie (55,6%) było łączone z każdą formą pracy
matek, oprócz niepełnego etatu. Zatem nie jest tak, jak obawiają się internautki,
że w przypadku pracy etatowej mężczyzny kobieta zawsze jest zmuszona pozostać
w domu. Wolny zawód wykonywało 11,1% ojców. Wśród matek nie było żadnej,
która pracowałaby etatowo w pełnym wymiarze, podobnie jak żaden z ojców nie
zdecydował się zrezygnować z życia zawodowego na rzecz zajmowania się domem i edukacją dzieci. Te wyniki wydają się charakterystyczne dla współczesnego
polskiego środowiska homeschoolingowego – „zdominowanego” przez matki, ale
wspierane przez ojców:
U podstaw leży to, że my z mężem jesteśmy do tego razem. […] I to jest fajne,
bo ja bym sama tego w życiu nie ogarnęła. […] w ogóle nie ma szans, nie dałabym
rady (R4, m).
W analizie charakteru zatrudnienia rodziców realizujących edukację domową (netnografia) na pierwszy plan wysuwają się: wolne zawody i praca zdalna
(programiści, tłumacze, publicyści, blogerzy, freelancerzy, inni) oraz działalność
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gospodarcza (placówki edukacyjne, szkoła rodzenia, agroturystyka, network marketing, usługi). Wydaje się, że duża reprezentacja osób mających wolne zawody
zaobserwowana w etnografii ma dwojakie uzasadnienie:
–– warunki wykonywania wolnego zawodu sprzyjają organizowaniu edukacji
domowej;
–– edukację domową częściej wybierają ludzie ceniący wolność, a zatem tacy,
którzy chętnie pracują w zawodach dających samodzielność. Jedna z matek
podkreśla, że praca etatowa i chodzenie do szkoły mają podobne rygory, więc
ona – osoba wysoko waloryzująca wolność – wybrała dla siebie wolny zawód,
a dla dziecka homeschooling. Postawa ta cechuje większą grupę rodziców
edukujących domowo.
Podobnie można interpretować liczną reprezentację osób posiadających przedsiębiorstwa. Prowadzenie biznesu wymaga cech zbliżonych, jak u edukatorek/
edukatorów domowych (kreatywność, odpowiedzialność, odwaga, samodzielność,
dobra organizacja). Paradoksalnie sprzyja mu brak obowiązków rodzicielskich,
jednak to te właśnie obowiązki wydają się skłaniać rodziców do zarobkowania na
własny rachunek, ponieważ pozwala to elastycznie dopasowywać czas do pełnionych ról rodzica i przedsiębiorcy (Balcerzak-Paradowska i in., 2011; Rembiasz,
Siemieniak, 2018; Rollnik-Sadowska, 2010). Działalność gospodarcza jest często
wskazywana w komentarzach jako praca jednego z rodziców (głównie ojca) w połączeniu z różnymi formami zatrudnienia drugiego – praca: etatowa, na zlecenie,
w niepełnym wymiarze. Matki prowadzące działalność zajmują się zarobkowaniem w czasie, gdy dzieci śpią – we wczesnych godzinach porannych albo wieczorami. Podobnie godziny pracy ustalają pracownice zdalne, uzyskując najbardziej
atrakcyjną część dnia na życie rodzinne. Wśród matek-przedsiębiorczyń jest żona
marynarza, która na co dzień sama radzi sobie i z pracą, i z edukacją domową.
Inne rozwiązania to rodzinne biznesy, dzięki czemu rodzice elastycznie łączą pracę
i edukację, tworząc niepowtarzalny styl życia. Wyniki netnografii pokrywają się
w tym zakresie z wywiadami. Natomiast dość silnie eksponowana w Internecie
praca zdalna nie dotyczyła żadnej z rodzin w badaniach narracyjnych – być może
niejakie znaczenie mają tu różne okresy prowadzenia badań (dane narracyjne:
2012–2016, dane wirtualne: 2016–2019).
Dość często matki podejmują pracę w niepełnym wymiarze (poza domem lub
zdalnie), przy czym czasem zabierają dziecko do miejsca pracy. Treść dyskusji
dotyczących tego sposobu skłania do ostrożności w interpretowaniu informacji
pochodzących z Internetu – po części mogą pojawiać się tam propozycje rozwiązań wyobrażonych, zamiast praktykowanych. Rodziny homeschoolingowe korzystają też z pracy zmianowej obojga rodziców, która pozwala na wymienianie się
w opiece nad dzieckiem, ale nie było rodziny z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, w której obydwoje rodzice pracują na etatach poza domem (rodzice dzieci starszych – tak). W internetowych wpisach deklarowano zatrudnienie etatowe

92

Magdalena Giercarz-Borkowska

epizodycznie, zdecydowanie najrzadziej spośród wszystkich praktykowanych modeli – nawet w odniesieniu do ojców, czyli inaczej niż w badaniach narracyjnych.
Wyraźna przewaga rozwiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem wolnych zawodów i pracą zdalną nie przesądza, że nie
można realizować homeschoolingu w innych warunkach zawodowych. Rodzice
praktykujący go podkreślają, że każdy wybór jest możliwy, ale nie każda rodzina
jest gotowa daną sytuację zaakceptować, zmodyfikować dotychczasowy tryb życia.
Obok konkretnych form zatrudnienia w komentarzach wskazywano zatem także
kierunki myślenia o organizowaniu edukacji domowej i wybory, jakich trzeba dokonać: zaangażowanie do pomocy członków rodziny, powierzenie opieki nad dzieckiem płatnej opiekunce/nauczycielowi, korzystanie z oferty zewnętrznej (domy
kultury itp.), czasowe ograniczenie zatrudnienia lub całkowitą rezygnację z pracy
jednej osoby. Równocześnie rodzice pisali o konieczności określenia priorytetów –
rozważenia w rodzinie, czy ważniejsze jest utrzymanie dotychczasowego poziomu
ekonomicznego, czy edukacja domowa kosztem obniżenia oczekiwań finansowych.
Matki niepracujące zawodowo
Choć często w analizowanym materiale etnograficznym osoby dyskutujące
przekonywały, że wolą skromniejsze życie w zamian za możliwość prowadzenia
homeschoolingu (podobnie jak w badaniach Kochan), to rzadko reprezentowały
rodziny, w których matki zrezygnowały z zarabiania. Inaczej w wywiadach narracyjnych – wg tych danych co trzecia matka nie pracuje. Nie zawsze jednak wynika
to z edukacji domowej – decyzje o niej bywają wtórne wobec tych, dotyczących
opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym lub urlopu wychowawczego. Wydaje się, że w zderzeniu z opinią publiczną te matki są okresowo w nieco „uprzywilejowanej” sytuacji, bowiem ich wybory są legitymizowane.
Istnieje jednak społeczna zgoda, że dziecko w wieku przedszkolnym/szkolnym jest gotowe, by pójść do placówki. Społeczeństwo stawia „supermatce” zadanie: czas do pracy! Co w sytuacji, gdy ona zignoruje to oczekiwanie i postanowi
zostać z dzieckiem w domu?
Pracę matek w edukacji domowej można umieścić – wg pojęć feministek –
w zbiorze „niewidzialnej pracy kobiet”, traktując to zajęcie jako profesję należącą
do „różowej strefy gospodarki” (Bielecka-Prus, Heleniak, 2018b, s. 204). Moje
badania potwierdzają ustalenia, że matki te celowo i z gotowością przyjęcia konsekwencji rezygnują z pracy, by budować kapitał kulturowy dzieci. Niepracujące
edukatorki domowe są świadome niepochlebnych opinii na swój temat (Olcoń-Kubicka, 2009) i wiedzą, że kobiety aktywne zawodowo cieszą się większym
szacunkiem społecznym (Zdrojewska, 2012):
Nigdy nie pracowałam […]. Ale społecznie to ja nie jestem z tego powodu ubóstwiana. […] Ja jestem pasożyt społeczny, który żyje na cudzy koszt i nie wyrabia
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PKB. To jest dla mnie osobiście najtrudniejsze. […] przez całą ogromną grupę ludzi
jestem traktowana jak… właściwie to wrzód na dupie społeczeństwa (R17, m).
Tradycyjny model rodziny jest obecny w moich badaniach narracyjnych, choć
nie wybrzmiał w wypowiedziach w Interencie. Być może matki, które świadomie
rezygnują z roli zawodowej nie wypowiadały się pod tymi postami, stąd symboliczna liczba ich wpisów (3). Narratorka, żyjąca w małżeństwie tradycyjnym,
mówi o pracy, zarabianiu i edukacji domowej:
Ja się z tym zmagam. U nas jest raczej taki podział, że mąż zarabia. […] Mąż
z dziewczynkami się bawi. Jeśli już. Na spacery, na wycieczki, na lody... U nas
raczej mąż jest od przyjemności. […] domem też się nie zajmuje […] – mamy taki
podział patriarchalny. Na męża i żonę (R17, m).
Wydaje się, że – przy dużym zmęczeniu – edukatorki domowe nie mają poczucia poświęcania swojego życia dla potrzeb dziecka, akceptują nowe perspektywy, które pojawiły się wraz z jego urodzeniem (Ecler-Nocoń, 2016), oraz że są
skłonne do pozostania w zmienionej perspektywie związanej z pracą i samorealizacją zawodową przez dłuższy czas:
Na razie ze względu na edukację zostaję, ale to ze względu na małe dzieci
[…]. Ale czas szybko mija. Różnie się zastanawiamy, no, różnie myślimy jak to
może być, prawda? Może być tak, że mąż nie będzie mógł pracować na przykład.
No to wtedy wrócę do pracy. […] nie wiem, jak będzie za pięć, dziesięć lat. Dzieci
rosną. Może nie będę w domu aż tak potrzebna. Bo na razie dla nas to jest optymalne, że ja jestem w domu (R18, m).
Samorealizacja a praca zawodowa i prowadzenie homeschoolingu
W środowisku rodzin homeschoolingowych nie ma jednomyślnych wyborów.
W większości rodzin z prezentowanych badań każde z rodziców pracuje zawodowo, co ma też związek z potrzebą samorealizacji. Bywa, że kwestia ta staje
na drodze do edukacji domowej – rodzice, którzy nie są w stanie zrezygnować
z (części) aktywności zawodowej, porzucają zamiar uczenia dziecka poza szkołą.
Kulturowo sformatowana tożsamość kobiety ma z założenia koncentrować
się na rodzinie i domu. Homeschoolerki prezentują dwa stanowiska wobec samorealizacji w pracy:
1. Praca zawodowa jest ważna ze względu na własny rozwój – te matki traktują
wychowanie dziecka i samorozwój jako wartości dopełniające się, spójnie tworzące ich tożsamość. Nie wyobrażają sobie, że miałyby porzucić zajęcia zawodowe z powodu edukacji domowej i wybierają rozwiązania, które pozwalają im
działać w obu rolach. O pracy mówią zarówno w kategoriach pasji i ambicji,
jak i w kategoriach finansowych;
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2. Praca zawodowa jest ważna, ale nie najważniejsza – te matki zestawiają opozycyjnie wartości wychowania i pracy, przekonane, że osobiste wychowywanie
dziecka jest cenniejsze od rozwoju zawodowego. Wybierają rolę macierzyńską
do czasu, aż uznają, że ich osobista opieka nie jest już konieczna. Nie rezygnują
z planowania życia zawodowego, choć o pracy mówią raczej w kategoriach
ekonomicznych i bliżej nieokreślonej przyszłości.
Edukatorki domowe zauważają, że wypełnianie obowiązków związanych
z nową rolą przynosi im także osobiste korzyści rozwojowe. Być może niektórym
zadania te kompensują brak wyzwań zawodowych i związanych z nimi emocjonalnych gratyfikacji, ponieważ – paradoksalnie – pozwalają przekraczać sferę prywatną i działać w ciekawym środowisku:
Mi nie przeszkadza, że nie chodzę do pracy, bo… rozwijam się w innych dziedzinach. […] I bardzo mi się podoba ta edukacja domowa, że my sobie tak robimy
to wszystko, wszystko jest takie... wszystko trzeba budować od początku, prawda?
Ja budowałam domy, [NAZWA] budowałam. To tam też tak było, prawda?, że nic
nie było… człowiek ma pustą kartkę i musi wszystko od początku, wszystko sam!
[…] A tu też jest! Tu też jest taka pusta, prawda? Nic nie jest zorganizowane,
wszystko musimy sami wypracowywać (R18, m).
Współczesne polskie homeschoolerki znajdują pola satysfakcji i samorealizacji w codzienności, a natura edukacji domowej sprzyja dostrzeganiu takich okazji.
Mają niewiele czasu dla siebie, nawet jeżeli nie pracują zawodowo, jednak myślą
o własnym rozwoju – mówią o tej potrzebie z tęsknotą. Odkładają ją na bliżej
nieokreślony czas, z nadzieją, że nadejdzie, gdy wywiążą się z życiowej roli –
macierzyństwa. Mogę tu odwołać się również do narracji opublikowanej przez
Kochan: „Nie oznacza to jednak, że rezygnuję z pasji lub rozwoju. Ciągle o tym
myślę, ale właśnie teraz nie ma na to czasu” (2015, s. 163).
Pracujący ojcowie, „supermatki” i matkowanie
Trzeba wskazać, że niezależnie od roli, jaką rodzice stojący przed decyzją
o homeschoolingu ustalą dla matki – ojciec nie rezygnuje z pracy zarobkowej.
Domem i dzieckiem zajmuje się w ograniczonym zakresie.
Wybory kobiet nie są tak jednorodne. Można próbować wpisać je we współczesne dyskursy macierzyństwa, zrekonstruowane przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik (2017), przy czym dyskurs czwarty należy odrzucić. Wśród edukatorek
domowych nie ma kobiet preferujących spełnienie zawodowe ponad rolę matki
(„childfree”). Nie dostrzegam też postaw kobiet, które można opisać trzecim dyskursem jako macierzyństwo w stylu maczo („macho matering”). Nie odnalazłam
matek, dla których dziecko jest „zadaniem” – atrybutem świadczącym o perfekcyjnym opanowaniu zadań życiowych i zawodowych, który dopełnia tożsamość
kobiety sukcesu. Zatem również ten – uprzedmiotowiający dziecko – dyskurs macierzyństwa nie opisuje homeschoolerek.
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Zgromadzone dane pozwalają lokować życiowe wybory tych kobiet w obrębie
dwóch dyskursów. Mniej popularnym, ale silnie obecnym wśród nich trendem jest
matkowanie („momism”). Edukatorki domowe żyjące w rodzinach patriarchalnych
uznają macierzyństwo za najważniejszą społeczną misję i podporządkowują jej
życie. W roli kobiety domowej znajdują spełnienie. W pewnym stopniu matki te
wpisują się w ideologię intensywnego macierzyństwa. Koncentrują siły fizyczne
i psychiczne na wychowaniu dziecka – dlatego rezygnują z pracy na rzecz edukacji
domowej. Społeczną dezaprobatę dla swoich decyzji odczuwają jako krzywdzącą.
Tym dyskursem można opisać około 1/3 edukatorek domowych.
Największa grupa matek dokonuje życiowych wyborów, które mieszczą się
w dyskursie wyemancypowanej kobiety, zakładającym godzenie ról zawodowych
i macierzyństwa (około 70%). Interpretuję ich doświadczenia w pesymistycznym
ujęciu tego dyskursu, które można utożsamiać z modelem supermatki („superwoman”). Większość matek zajmuje się edukacją dzieci, pracując, co obciąża je
i stresuje w dwójnasób. Z dostępnych rodzajów zatrudnienia wybierają taki, który
pozwoli najlepiej wykonywać jedne i drugie obowiązki. Na rynku pracy brakuje
jednak instrumentów wspierających macierzyństwo, więc nie jest łatwo zarabiać
na życie, rozwijać się zawodowo i jednocześnie dbać o rozwój dzieci. Dlatego
homeschoolerki – podobnie jak inne matki pracujące i niepracujące (Sikorska,
2012, s. 113) – często mają poczucie winy, że zaniedbują którąś z ról. Kobiety te
są odpowiedzialne i dążą do perfekcji – tym bardziej, że czują dodatkową presję
i kontrolę otoczenia, ponieważ złamały społeczną umowę, według której dziecko
idzie do szkoły. Mimo ogromnego zmęczenia są szczęśliwe.

Wyemancypowanie czy powrót do przeszłości?
Przedstawione wyniki uzupełniają istniejące już próby fragmentarycznego
opisu konfliktu ról – zawodowej i rodzicielskiej – w edukacji domowej, który
silniej dotyka kobiet niż mężczyzn. Ze względu na niesłabnący od wieków prymat matek w praktykowaniu tej idei jest to zjawisko istotne dla sprecyzowania jej
współczesnego obrazu.
Moje interpretacje dążą do konstruowania jak najpełniejszego opisu polskiej
edukacji domowej XXI wieku wspólnie z innymi osobami zainteresowanymi naukowo tym fenomenem. Edukatorki domowe, choć legitymują się głównie wyższym
wykształceniem, nie pasują do wzoru kobiety po studiach, która odkłada macierzyństwo w obawie o utratę pozycji na rynku pracy (Młynarska, 2011). Jednak wydaje się
nowe w stosunku do dotychczas opublikowanych wyników (Budajczak, 2004; Kochan, 2015), że wśród rodzin edukujących domowo nie dominuje model tradycyjny.
Moim konkluzjom – co do opisu zawodowych dróg edukatorów domowych – bliżej
jest do wyników Bieleckiej-Prus i Heleniak (2018a) oraz Zakrzewskiej (2013). Może
to efekt zmieniającej się rzeczywistości społecznej i rozrastania się populacji rodzin
edukacji domowej, a może niedostatecznych rozpoznań.
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Potrzebne są dalsze badania choćby z tego powodu, by odpowiedzieć na pytanie, czy rezygnacja z pracy to „wyemancypowanie… z nowoczesnego przymusu realizowania kariery zawodowej” (jak pisał Budajczak, 2004, s. 86), czy też
„esencjonalistyczny powrót do przeszłości”, jak o dyskursie „matkowania” pisze
Gromkowska-Melosik (2017, s. 104). Prezentowane przeze mnie interpretacje nie
wyczerpują wszak tematu, a jedynie uzupełniają dotychczasową wiedzę co do
sposobów radzenia sobie z homeschoolingiem i pracą.
To, co łączy matki-edukatorki domowe – niezależnie od tego, czy wybrały
karierę i wychowanie dzieci, czy tylko wychowywanie dzieci – to jednoczesne
poczucie zmęczenia i szczęścia oraz ograniczony udział w homeschoolingu ojców,
którzy zachowują zatrudnienie i skupiają się na zapewnieniu bytu rodzinie.
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BETWEEN PROFESSIONAL WORK AND EDUCATION OF CHILDREN –
THE PROFESSIONAL SITUATION OF HOME EDUCATING PARENTS
Keywords: homeschooling, home education, parents, women, mother, career.
Summary: The article concerns the choices between career and the upbringing of
children which home educating parents make, having to provide constant care for
them since they decided not to send them to school. It presents the results of qualitative studies done in Poland (2012–2019) made by narrative interview and virtual
ethnography. It focuses on mothers-educators, because women are more involved
in the education of children. The reconstructed professional situation of modern homeschoolers allows one to enter them into two discourses of motherhood: momism
and superwomen. Those women, regardless if they take up a job or focus on just
homeschooling, are connected by a simultaneous feeling of tiredness and happiness.
Fathers do not stop working because of home education, mostly working full time.
Popular models of employment among Polish homeschooling families are business
activity, freelance, remote work. Among the participants in the study the traditional
family model did not dominate, most of the time both parents were professionally
active.
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Uczenie się w czasie pandemii – obszary
trudności i próby optymalizacji procesu
na podstawie autorefleksji studentów
Słowa kluczowe: proces uczenia się, dydaktyka szkoły wyższej.
Streszczenie: Badania, prezentowane w artykule, zmierzały do: – rozpoznania obszarów trudności identyfikowanych przez studentów w przebiegu własnego uczenia
się w aspekcie nowej sytuacji epidemicznej i nauczania on-line; – rozpoznania działań zaplanowanych i podjętych przez uczestników badań w celu optymalizacji własnego procesu uczenia oraz sposobów monitorowania uzyskiwanych efektów; – określenia poczucia satysfakcji osób badanych z podjętej próby optymalizacji własnego
procesu uczenia się. W badaniach, o charakterze diagnostycznym, wykorzystano
metodę analizy dokumentów intencjonalnie tworzonych – 246 pisemnych raportów,
sporządzonych przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Obszary trudności identyfikowane przez osoby badane dotyczyły: warunków organizacyjnych
i higieny uczenia się; braku systematyczności w nauce oraz mało skutecznych technik uczenia się. Studenci zaplanowali i zastosowali w praktyce wiele różnorodnych
sposobów optymalizacji procesu uczenia się, dokonując pisemnej analizy własnego
działania i jego efektów.

Wprowadzenie
Badania prezentowane w niniejszym artykule zostały przeprowadzone w specyficznym i trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa, która doprowadziła do
wielu ograniczeń praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie ominęły one również
edukacji i wiązały się m.in. z rezygnacją z nauczania w formie tradycyjnej, kontaktowej oraz wprowadzeniem nauczania na odległość z wykorzystaniem różnego rodzaju platform e-learningowych. W tej sytuacji szczególnie ważne dla podmiotów
uczących się, również na poziomie wyższym, jest przeniesienie środka ciężkości
z podstawowych procesów przetwarzania informacji na świadome zarządzanie
procesem uczenia się w zakresie jego planowania, optymalizacji oraz bieżącego,
systematycznego monitorowania przebiegu i efektów własnych działań (Jackson, 2004, s. 394). Taka aktywność wymaga odpowiedniego poziomu refleksji
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nad przebiegiem i efektami własnych czynności poznawczych (Nęcka i in., 2006,
s. 639; Szepietowska, 2013, s. 11). Tymczasem studenci w toku swojej edukacji
nie mają wielu okazji do podejmowania tego typu refleksji, nie prowadzi się specjalnie zaplanowanych spotkań edukacyjnych, których celem byłby namysł i odkrywanie specyfiki oraz uwarunkowań własnego uczenia się, a także wiedzy na
temat uczenia się człowieka w różnych okresach życia (Uszyńska-Jarmoc, 2008;
Dylak, 2013; Szczygieł i Cipora, 2014). W programie uniwersyteckiego kształcenia na kierunku: pedagogika wątki związane z procesem uczenia się są podejmowane wycinkowo w ramach niektórych przedmiotów, np. dydaktyki ogólnej czy
też psychologii ogólnej oraz niekiedy przedmiotów fakultatywnych, adresowanych
raczej do osób zainteresowanych tematem. Na podstawie osobistych obserwacji,
rozmów nieformalnych ze studentami oraz wyników dotychczas prowadzonych
przeze mnie badań mogę stwierdzić, że uczenie się studentów wynika głównie
z ich dotychczasowych doświadczeń, zaleceń nauczycieli, rodziców, czy też starszego rodzeństwa, niekiedy opartych na błędnych, intuicyjnych przekonaniach,
np. dotyczących skuteczności określonych technik uczenia się. Wielu badanych
studentów nisko ocenia skuteczność własnego uczenia się, a jednocześnie bardzo
rzadko poddaje świadomej analizie jego przebieg w aspekcie różnych uwarunkowań czy też konfrontuje wiedzę i przekonania na temat uczenia się własnego
i uczenia się innych osób, co mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia samego procesu uczenia się, do odkrycia jego złożoności. Należy dodać, że refleksja
jako namysł nad uczeniem się, odgrywa ważną rolę praktycznie na każdym etapie
kształcenia, prowadząc do uczenia się głębokiego, wynikającego z autonomicznych potrzeb podmiotu uczącego się, które powinno dominować u osób dorosłych, a badani studenci do takich się zaliczają. Carl Rogers określał ją w swoich
teoriach jako uczenie się znaczące, Jean Piaget, odwoływał się do niej w swojej
koncepcji uczenia się akomodacyjnego, Jack Mezirow – w koncepcji uczenia się
transformatywnego, a Yrjö Engström – w koncepcji uczenia się transgresyjnego
(za: Illeris, 2006, s. 64).
Biorąc powyższe pod uwagę zaprojektowałam i przeprowadziłam badania,
które dawały uczestnikom możliwość przyglądania się sobie i prowokowały do
namysłu nad własnym procesem uczenia się, jego optymalizacją. W efekcie możliwa stała się analiza doświadczenia uczenia się studentów w czasie lock downu,
spowodowanego pandemią.
Projekt badawczy
– założenia metodologiczne oraz organizacja badań
Przedmiotem badań uczyniłam proces samodzielnego uczenia się studentów
pedagogiki w aspekcie zmian w edukacji, spowodowanych epidemią koronawirusa.
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Badania zmierzały do:
rozpoznania obszarów trudności identyfikowanych przez badanych studentów
w przebiegu własnego uczenia się w aspekcie nowej sytuacji epidemicznej
i nauczania on-line;
–– rozpoznania działań zaplanowanych i podjętych przez studentów w celu optymalizacji własnego procesu uczenia oraz sposobów monitorowania uzyskiwanych efektów;
–– ustalenia poczucia satysfakcji uczestników badań z podjętej próby optymalizacji własnego procesu uczenia się.
Badania przeprowadziłam w okresie od 2 kwietnia do 16 czerwca 2020 r.,
trwały one zatem trzy miesiące. Do badań zostali zaproszeni studenci pedagogiki
(studia stacjonarne i niestacjonarne), realizujący naukę w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Udział w badaniach był dobrowolny, prośbę do potencjalnych
uczestników badań skierowałam drogą e-mailową. W treści wiadomości uwzględniłam informację o korzyściach płynących z udziału w projekcie, związanych
z możliwością optymalizacji własnego uczenia się, a tym samym zwiększenia
jego skuteczności. Już samo zainteresowanie studentów udziałem w badaniach
(86 osób) może stanowić pewien wskaźnik doświadczanych przez nich problemów
w zakresie samodzielnego uczenia się, które – jak się okazało – uległy jeszcze
intensyfikacji ze względu na zmianę formy nauczania i konieczność pracy on-line.
Badania miały charakter ilościowy, diagnostyczny. Wykorzystałam w nich
metodę analizy dokumentów intencjonalnie tworzonych – pisemnych raportów,
sporządzonych przez badanych studentów, a będących efektem realizacji postawionych przed nimi zadań. Pierwszy raport stanowił wynik analizy własnego sposobu uczenia się w kontekście konkretnej wiedzy na temat tego procesu,
jego istoty, przebiegu (w tym technik uczenia się), prawidłowości i uwarunkowań. Treści kształcenia odnoszące się do wskazanych powyżej zagadnień zostały
zamieszczone na Platformie Moodle lub przesłane na prośbę studentów drogą
e-mailową. Studenci mogli dodatkowo wykorzystywać samodzielnie zdobyte informacje na temat procesu uczenia się, przy czym mieli możliwość sprawdzenia
ich merytorycznej poprawności w czasie konsultacji on-line. Ważnym momentem
wspomnianej analizy była identyfikacja czynników utrudniających/zaburzających
przebieg własnego uczenia się oraz świadome zaplanowanie konstruktywnej zmiany poprzez wprowadzenie czynnika modyfikującego ten proces. Pozostawiono
studentom pełną dowolność w tym zakresie, poproszono jednak o to, aby zaplanowana zmiana miała osobisty sens dla każdego uczestnika badań i faktycznie mogła
pomóc w bardziej efektywnej nauce.
W okresie od 5 kwietnia do połowy maja studenci próbowali intencjonalnie
wprowadzić w życie zaplanowane zmiany, dokonując autokontroli swoich działań
w dowolnej pisemnej formie. W połowie maja zostali poproszeni o sporządzenie drugiego pisemnego raportu, zawierającego wnioski i ewentualną autokorektę działania. Założono bowiem, że może zachodzić konieczność wprowadzenia
––
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dodatkowych modyfikacji w procesie uczenia się lub zmiany czynnika optymalizującego. Prace studentów zostały przeze mnie przeanalizowane, każdej osobie wysłałam komentarz zwrotny. Uwzględniłam w nim głównie treści motywujące oraz
sugestie ukierunkowujące, ale tylko wówczas, gdy wydawało się to niezbędne, np.
w przypadku wyraźnego „impasu” w podjętych działaniach. Trzeci – ostatni raport
sporządzony przez studentów w połowie czerwca stanowił podsumowanie całości
działań i zawierał końcowe wnioski oraz uogólnienia.
Warto dodać, że realizacja prezentowanego projektu wymagała ze strony badacza sporej dyspozycyjności, dlatego ustaliłam z osobami badanymi terminy i godziny konsultacji w różnej formie. Studenci wykazywali gotowość do konsultacji
głównie w formie chatu na platformie oraz drogą e-mailową, a ich pytania ograniczały się do kwestii formalnych, związanych ze sposobem sporządzania raportów.
Najwięcej pytań dotyczyło rejestrowania przebiegu własnych działań, czyli formy
autokontroli. Tylko trzy osoby miały wątpliwości co do materiałów, samodzielnie
wyszukanych w Internecie i odnoszących się do warunków organizacyjnych uczenia się, mających znaczenie dla efektywności tego procesu. Większość badanych
ograniczyła się do wykorzystania w swoim projekcie przygotowanych przeze mnie
materiałów.
W efekcie wszystkich podjętych działań uzyskałam materiał badawczy, składający się z 246 pisemnych raportów, sporządzonych przez 82 studentów pedagogiki (4 osoby nie zrealizowały wszystkich zadań, a zatem ich wypowiedzi nie
były brane pod uwagę na dalszych etapach postępowania badawczego). Praca nad
tekstami raportów rozpoczęła się od ich pogrupowania (etap wstępny): pierwszą
grupę stanowił Raport 1, drugą – Raport 2 i 3. W pierwszej kolejności posłużyłam
się metodą analityczno-porównawczą dla wyodrębnienia w zebranym materiale
badawczym (osobno w każdej grupie) najważniejszych pojęć i ustalenia szczegółowej problematyki badawczej adekwatnej do zamierzonego tematu. Kolejny etap
polegał na klasycznej analizie dokumentów, służącej ustaleniu faktów i idei oraz
na odkrywaniu ich sensu w kontekście rozpatrywanych problemów. Wykorzystałam przy tym technikę analizy wewnętrznej tekstu, która umożliwia m.in. wyodrębnienie z kontekstu składników pierwszoplanowych oraz istniejących między
nimi wzajemnych powiązań. Analiza tekstów została uzupełniona syntezą, polegającą na całościowym ujęciu przedmiotu badań po wcześniejszym rozpoznaniu
treściowych składników (Łobocki, 2005, s. 212 oraz 222–223).
W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane – z konieczności w sposób
syntetyczny – uzyskane w badaniach wyniki.
Monitorowanie przez studentów własnego procesu uczenia się
– identyfikacja obszarów trudności oraz planowane zmiany
Na podstawie analizy materiału badawczego (Raport nr 1) można zauważyć,
iż badani studenci rzadko podejmują namysł nad własnym procesem uczenia się.
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Ponad połowa uczestników badań przyznała, że dotychczas nie poddawała swoich działań wnikliwej analizie z różnych względów. Zasadniczą przyczyną był
brak czasu, spowodowany realizacją obowiązków wynikających z roli studenta
czy też koniecznością godzenia nauki na studiach z pracą zawodową oraz innymi
obowiązkami, związanymi ze specyficzną sytuacją rodzinną, np. koniecznością
opieki nad chorym rodzicem. Dodatkowo w dotychczasowym procesie kształcenia
brakowało sytuacji wyzwalających tego typu myślenie: Do tej pory nie porywałam
się na szczególnie wnikliwe analizowanie mojego sposobu uczenia się…i jak się
teraz zastanawiam, to szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, być może nie zostałam do tego sprowokowana podczas mojej edukacji, a że nie miałam większych
problemów z nauką, to jakoś sama z siebie tego nie robiłam. Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi, również doświadczane przez jednostkę problemy w nauce
mogą zapoczątkować osobistą refleksję nad procesem uczenia się. Są jednak studenci, którzy pomimo identyfikacji różnego rodzaju problemów w uczeniu się
i niskiej ocenie jego rezultatów nie podejmowali do tej pory prób zmiany tego
niekorzystnego stanu rzeczy. Dopiero udział w prezentowanym projekcie badawczym okazał się wystarczającym impulsem do aktywności w tym zakresie: Do
niedawna byłam w miarę zadowolona z własnego procesu uczenia się, choć nie
zawsze moje sposoby były w 100% skuteczne. Przychodziło mi na myśl, że coś jest
nie w uczeniu i stosunkowo porządku, zawsze uczyłam się dużo więcej niż inni, ale
wyniki w nauce były takie sobie, można powiedzieć – dalekie od moich oczekiwań.
To zawsze było jakby z tyłu głowy, dopiero udział w tym projekcie i dokonana
przeze mnie szczegółowa analiza technik mojego uczenia się, ale też warunków,
w jakich się uczę spowodowała, że chyba wiem, co powinnam zmienić. I jeszcze
jeden przykład wypowiedzi, pokazujący nie tylko konkretne problemy w uczeniu
się, ale też motywującą rolę refleksji o charakterze metapoznawczym: Mój sposób
uczenia daleki był od efektywnego. Często zaczynałam naukę późno, siedząc na
kanapie w pozycji nieergonomicznej. Nie mogłam się skupić na nauce – co chwilę
robiłam coś innego. Z reguły uczyłam się po cichu, czytając notatki i powtarzając
w myślach. (…) nigdy tego nie analizowałam, choć czułam frustrację i niezadowolenie z siebie. Nie wiem, skąd brała się taka bezradność i wciąż powtarzanie
tych samych błędów. To niesamowite, jak zapisanie tego wszystkiego zmieniło moje
nastawienie – zaczynam działać.
Oczywiście, wśród badanych studentów zarysowały się różne odcienie satysfakcji z własnej nauki oraz jej rezultatów. Generalnie przeważały wypowiedzi,
wskazujące na umiarkowane zadowolenie z podejmowanej w tym zakresie aktywności (34,1% wszystkich analizowanych wypowiedzi z Raportu nr 1), aczkolwiek
może zastanawiać spory odsetek osób nisko oceniających skuteczność własnego
uczenia się i wyrażających niezadowolenie z jego efektów (26,8% ogółu badanych). Pełne zadowolenie z przebiegu i wyników własnej nauki wyraziło 24,4%
badanych, przy czym nie wszystkie osoby odniosły się w sposób bezpośredni do
tego zagadnienia (4,5% badanych).
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Należy zauważyć, że w badanej grupie studentów przeważało rozumienie
uczenia się, zbliżone do koncepcji kognitywistycznej, jako świadome i zamierzone
zdobywanie wiadomości i umiejętności, związane głównie z wypełnianiem roli
studenta, czyli przygotowywaniem się do ćwiczeń i zaliczaniem egzaminów w toku
studiów. W kilku przypadkach pojawiły się odniesienia do realizacji celów poznawczych, które nie wynikały z procesu studiowania – chodziło o naukę języków
obcych oraz zdobywanie wiedzy, zgodnej z osobistymi zainteresowaniami (studentka arteterapii). Być może specyfika projektu badawczego, do którego zostali
zaproszeni studenci, ukierunkowała w pewien sposób ich wypowiedzi o własnym
uczeniu się, choć na platformie zostały zamieszczone materiały pokazujące różne
perspektywy ujmowania tego procesu. Ponadto nowa sytuacja, związana ze zmianą
sposobu nauczania i towarzyszące temu emocje niepokoju i niepewności co do procedury zaliczania ćwiczeń, wykładów, zdawania egzaminów, mogła przyczynić się
do zwiększenia koncentracji studentów właśnie na tego typu aktywnościach. W tak
pojmowanym procesie uczenia się studenci identyfikowali różnorodne czynniki,
utrudniające samodzielną naukę. Ich wypowiedzi miały różny poziom ogólności
– od wypunktowania określonych czynników do bardziej rozbudowanych wypowiedzi, zawierających uzasadnienia. Wszystkie otrzymane wypowiedzi poddałam
kategoryzacji, wyróżniając cztery główne obszary trudności w uczeniu się badanych studentów. Dane procentowe w tym zakresie prezentuje wykres 1.

Wykres 1.

Obszary trudności w uczeniu się identyfikowane w wypowiedziach badanych
studentów

Dane % dla N = 195 ogółu wypowiedzi badanych.
Źródło: opracowanie własne (analiza Raportu nr 1).

Jak wynika z danych, zamieszczonych na wykresie 1, najwięcej wypowiedzi studentów zanotowano w obszarze warunków organizacji i higieny uczenia się. Dotyczyły one mało optymalnego czasu nauki, np. uczenia się w tylko
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w godzinach wieczornych lub nocnych, problemów z ograniczeniem czynników
rozpraszających uwagę (telefon, media społecznościowe), niewłaściwej organizacji zewnętrznych warunków uczenia się (m.in. słabe oświetlenie, nieergonomiczna
pozycja uczenia się, brak dostępu świeżego powietrza), a także zaniedbań w sferze
właściwego odżywiania. Za swoisty przykład trudności w analizowanym obszarze,
związany z nauką on-line, można uznać konieczność czytania wielu materiałów
prosto z ekranu komputera czy też ekranu telefonu, co – jak zauważyli badani –
prowadzi do bólu oczu i głowy, dekoncentracji, rozkojarzenia, większej męczliwości, szybszego znudzenia czytanym tekstem. W obrębie analizowanego obszaru
studenci zaplanowali szczegółowe działania, zmierzające do poprawy istniejącego
stanu rzeczy, najczęściej były one zapisywane w formie punktów lub przybierały
postać tabelaryczną z miejscem na autokorektę w postaci zaznaczenia, czy dany
czynnik został w danym dniu, w czasie nauki, uwzględniony. Należy zauważyć, iż
większość zaplanowanych działań miała bardzo konkretny charakter, np. będę się
uczyć od godziny 9.00 rano, z krótkimi przerwami do godziny 21.00; żadnej nauki
w nocy – muszę zadbać o co najmniej 7 godzin snu; będę jadła 4 wartościowe
posiłki w ciągu dnia, zadbam o owocowe i warzywne przekąski oraz zakupię gorzką czekoladę; Powinnam ograniczyć rozpraszające mnie bodźce zewnętrzne, tzn.
wyciszyć telefon podczas nauki, aby nie ciekawiły mnie powiadomienia, które tam
dostaję; mieć porządek w pokoju, aby nie rozpraszały mnie rzeczy leżące dookoła
mnie; Mam zamiar drukować materiały, które mnie ciekawią lub których muszę
się nauczyć. Dzięki temu nie będą bolały mnie oczy od zbyt długiego wpatrywania
się w ekran monitora (…). Ponadto materiały do nauczenia będę miała zawsze
pod ręką, dzięki czemu nie będę musiała ich szukać w folderach na laptopie, na
co również traciłam dużo czasu; Miejsce uczenia ma być wygodne: będę się uczyć
przy biurku, siedząc na wygodnym krześle, a nie jak do tej pory leżąc na łóżku;
– przed nauką co najmniej godzinę będę wietrzyć pokój i zadbam o odpowiednie oświetlenie miejsca, w którym będę czytała materiały. Zaplanowanie bardzo
konkretnego zachowania w konkretnych momentach zwiększa – zgodnie z teorią implementacji intencji – prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów
(Gollwitzer i Sheeran, 2006).
W wielu przypadkach trudności w zakresie organizacji warunków i higieny
uczenia się łączyły się z drugim obszarem, czyli problemami w prowadzeniu systematycznej nauki (30,8% ogółu uzyskanych wypowiedzi). Posłużmy się przykładami wypowiedzi uczestników badań, które stanowią najlepszą egzemplifikację tego
problemu i wynikających z niego konsekwencji: Nie potrafię uczyć się systematycznie, zazwyczaj zaczynam naukę dwa lub dzień przed egzaminem. Taka nauka
długo trwa, ponieważ są to około 3 godziny, przez co po nauce jestem bardzo zmęczona; Zazwyczaj moja nauka była bardzo chaotyczna. Uczyłam się do późnych
godzin nocnych, często dopiero dzień przed egzaminem; Pamiętam, że na pierwszym roku, pod koniec pierwszego semestru, gdzie byłam jeszcze taką zagubioną
owieczką, zadano nam 18 egzaminów. Byłam przerażona, ponieważ terminy się na

106

Violetta Rodek

siebie nakładały, dzień po dniu musiałyśmy pisać jakiś test zaliczeniowy, a czasami
zdarzało się, że pisałyśmy dwa w jednym dniu. Mimo że wszystkie zdałam z powodzeniem, to niestety nie pamiętam już czego się uczyłam. Przyznaję, że gdybym się
postarała o moją naukę, rozplanowałabym ją racjonalnie i powtarzała tematy na
bieżąco, a nie siedziałabym cały dzień przed egzaminem próbując nadrobić cały
semestr, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że moja wiedza byłaby teraz bogatsza. Z wypowiedzi studentów wynika, że brak systematyczności w nauce prowadzi
najczęściej do uczenia się na ostatnią chwilę – przed egzaminami, kolokwiami, czy
innymi zaliczeniami i wiąże się z niedostatecznymi umiejętnościami planowania
własnego procesu uczenia się w zakresie racjonalnego rozkładania nauki w czasie.
Nawet osoby uznające, iż nauka na ostatnią chwilę daje zadawalające rezultaty,
przyznały, że niestety jest okupiona dość sporym dyskomfortem psychicznym, który
przejawia się w poczuciu ciągłego niepokoju, że ma się coraz mniej czasu, strachu,
by nie wydarzyło się coś, co w ostatniej chwili uniemożliwi naukę przed egzaminem; obawy, że nie zdąży się wszystkiego przeczytać, zrozumieć, opracować
i zapamiętać. Dodatkowo wielość treści do przyswojenia w krótkim okresie czasu
prowadzi do nauki powierzchownej, mechanicznego zapamiętywania: Wtedy pozostaje na szybko notować „po łebkach”, co wpadnie mi ważnego w oko, co wydaje
się mądre i istotne w perspektywie egzaminu. Chaos pomieszany z obawami, że się
nie uda. Warto nadmienić, że studenci są świadomi, iż systematyczność jest kluczem do efektywnej nauki, zwłaszcza w przypadku nauczania on-line, gdy praktycznie wszystkie przedmioty realizuje się w formie kursów, zamieszczanych na
różnych platformach e-learningowych. Każdy wykładowca preferuje inne sposoby
zaliczeń, realizacji zadań, ustala określone terminy konsultacji w różnych formach
(chat, kontakt e-mailowy, wideokonferencje itd.). Osoby badane przyznały, że bez
podstawowych umiejętności planowania własnej nauki, a nawet posługiwania się
konkretnymi narzędziami planistycznymi trudno by im było to wszystko ogarnąć.
Z drugiej strony to właśnie sytuacja epidemiczna wpłynęła pozytywnie na ilość
wolnego czasu studentów, którzy nie musieli już dojeżdżać na uczelnię, czy też do
pracy. Pojawiła się zatem realna możliwość podjęcia działań służących lepszemu
zagospodarowaniu czasu na samodzielne uczenie się. Przede wszystkim badani
studenci postanowili świadomie rozplanować czas nauki, wykorzystując planowanie dzienne, tygodniowe i miesięczne. Sporządzone przez nich plany miały różną
postać i różny stopień ogólności, najbardziej uszczegółowione przyjmowały formę
tablicy synchronistycznej, uwzględniającej poszczególne przedmioty nauczania,
w ich obrębie zadania do realizacji, ostateczny termin ich wykonania, planowany
czas ich realizacji oraz miejsce na uwagi, służące autokorekcie. Innym pomysłem
było wykorzystanie gotowego terminarza i zapisywanie w każdym dniu zadań do
wykonania z uwzględnieniem czasu na samodzielną naukę oraz uwag na temat
własnej aktywności w tym zakresie. Odmianą tego typu działania było sporządzenie na osobnej kartce listy zadań do wykonania na najbliższy tydzień, powieszenie jej w widocznym miejscu i skreślanie tego, co już udało się zrobić (działanie
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mobilizujące). Bardziej ogólne sposoby polegały na wprowadzeniu w każdym dniu
stałych godzin nauki, np. w godzinach dopołudniowych lub bardziej konkretnie –
w określonych godzinach, od 10.00–14.00 (w jednym przypadku kontrolę czasu
miał zapewniać sygnał budzika). W kilku przypadkach, gdy projekty studentów
dotyczyły nauki języków obcych, przedmiotem planowania stały się też konkretne treści kształcenia do opanowania w danym czasie, np. słownictwo z jakiegoś
zakresu tematycznego czy określone reguły gramatyczne. Ważnym elementem
planów stało się zasadne uwzględnienie przerw w nauce, czasu na odpoczynek,
aktywności fizycznej, a także wprowadzenie nagród za intensywny czas nauki
(obejrzenie ciekawego filmu, zjedzenie czegoś słodkiego, korzystanie z mediów
społecznościowych itd.).
Kolejna grupa trudności, wskazywana przez badanych studentów, wiązała się
z wykorzystywaniem w nauce mało skutecznych technik uczenia się, takich jak:
wielokrotne czytanie wciąż tych samych materiałów, które zabiera dużo czasu
i daje jedynie wrażenie dobrego opanowania wiedzy, albo też intensywne uczenie
się wielu treści z danego przedmiotu, dwa lub trzy dni przed egzaminem, zaliczeniem ćwiczeń (tzw. uczenie się skomasowane). Studenci rozpoczynali przy tym
naukę od łatwiejszych treści/przedmiotów, a potem, gdy są już zmęczeni, przechodzili do trudniejszych zagadnień, co może obniżać efektywność uczenia się.
W jego przebiegu wykorzystywali także sporządzanie notatek z danego materiału,
podkreślanie najważniejszych rzeczy w tekście, które powinno stanowić jedynie
punkt wyjścia do dalszej, pogłębionej nauki, a także zapamiętywanie słów kluczy i zdecydowanie rzadziej – tworzenie obrazów umysłowych reprezentujących
przyswajane treści (zob. badania: Callender i McDaniel, 2009, s. 30–41; Karpicke
i in., 2009, s. 471–479; Gilovich i in., 2005, s. 77–132; Gurung, 2005, s. 239–241).
Podobne wyniki uzyskałam w swoich wcześniejszych badaniach nad skutecznością uczenia studentów pedagogiki (Rodek, 2019, s. 112–120). W obszarze stosowanych technik uczenia się pojawiło się najwięcej wypowiedzi wyrażających
niezadowolenie z własnej pracy, gdyż subiektywne poczucie wkładania dużego
wysiłku w naukę nie zawsze przekładało się na zadawalające rezultaty. Zmiany,
które osoby badane zaplanowały w tym obszarze, dotyczyły głównie: – rozpoczynania nauki od najtrudniejszych materiałów, a potem przechodzenia do tych
łatwiejszych; – dbałości o większe zróżnicowanie nauki (uczenie się w jednym
dniu treści z różnych przedmiotów); – wprowadzenia ćwiczeń w przywoływaniu
materiału (odpytywanie samego siebie, opracowywanie testów pisemnych z danej
partii wiedzy i ich rozwiązywanie w dalszej perspektywie czasowej); – dzielenia
materiału na fragmenty i powtarzania na głos tego, co udało się zapamiętać po każdym fragmencie, a potem dokonywania syntezy, czyli powtarzania całości materiału; – udoskonalenia techniki sporządzania notatek (wprowadzenie podsumowań);
oraz – poszukiwania materiału wizualnego (filmików) dla zobrazowania jakiejś
treści. Pomimo gotowości do wprowadzenia określonych czynników modyfikujących własny proces uczenia się, studenci przyznali, że trudno im zrezygnować
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z dotychczasowych nawyków, np. podkreślania najważniejszych fragmentów, tworzenia map myśli, choć w tym przypadku dwie osoby podjęły próbę udoskonalenia
tej techniki, czy też tworzenia rysunków obrazujących słówka (nauka języka obcego). W procesie autokontroli studenci wykorzystali głównie pisemną autorefleksję,
odnoszącą się do podjętego w praktyce działania (Raporty nr 2 i 3).
Subiektywne poczucie satysfakcji uczestników badań z podjętej próby
optymalizacji własnego procesu uczenia się – zarys perspektywy przyszłości
Realizacja celu, polegającego na próbie optymalizacji własnego procesu uczenia się, trwała około dwa miesiące. W tym czasie studenci wprowadzali zaplanowane zmiany w życie, monitorowali własne działania, poddając je pisemnej kontroli i ocenie, mieli też możliwość dokonania ich autokorekty. Generalnie już na
tym etapie studenci wyrażali umiarkowane zadowolenie z wprowadzanych zmian,
obserwując ich pozytywne skutki. Tym niemniej, w ramach autokorekty, pojawiły
się propozycje modyfikacji dotychczasowego działania, wynikające z osobistych
potrzeb i doświadczeń uczestników badań. Najwięcej konkretnych wypowiedzi
w tym zakresie odnotowano w obszarze organizacji warunków i higieny uczenia
się. W niektórych przypadkach początkowo zaplanowane zmiany nie do końca
sprawdziły się w praktyce lub dały zaskakujący, niezbyt pozytywny efekt. Dotyczyły one niekiedy bardzo konkretnych i szczegółowych kwestii, np. rezygnacji
z budzika jako bodźca kontrolującego czas uczenia się, gdyż wywoływał irytację
i stan nerwowego napięcia; zmiany miejsca nauki na łóżko, gdyż krzesło, choć
było wygodne, szybko powodowało ból pleców, czy też skorygowania ilości drukowanych materiałów i pogodzenia się z opcją, iż połowę tekstów trzeba będzie
czytać wprost z monitora laptopa (wprowadzono w zamian zmniejszoną jasność
ekranu, częstsze przerwy w nauce).
Ogólniejsze refleksje pojawiły się w odniesieniu do rozwijania umiejętności
planowania własnej nauki. Widać wyraźnie, że w tym zakresie studenci doświadczali pewnych trudności, niekiedy ponosili porażki, co wiązało się często z negatywnymi emocjami, jak: frustracja, niezadowolenie z siebie, ale to nie zniechęciło
ich do dalszej pracy, do poszukiwania innych rozwiązań. Posłużmy się kilkoma
przykładami wypowiedzi badanych studentów: Kolejny aspekt to plan. Sprawdza
się u mnie jako lista rzeczy do zrobienia, do której na bieżąco dodaję nowe. Rano
wyznaczam sobie co mam do zrobienia w danym dniu (np. oznaczając dane punkty
jednym kolorem). Zachowuję przemienność robienia czynności z różnych dziedzin
lub wymagające innego stylu pracy (…) Dzięki tej liście czułam się bardziej zorganizowana, uporządkowało mi to pewne sprawy i pomogło robić wszystko na
czas, a często także ze znacznym wyprzedzeniem. Niestety lista tych czynności do
zrobienia, tworzenie pracy licencjackiej i inne obowiązki są bardzo czasochłonne.
Zatem punkt wyznaczenia czasu i systematycznej nauki do kolokwiów, które są
w czerwcu został całkowicie zaniedbany. Nadal podtrzymuję, że chciałabym się do
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nich przygotowywać metodą stosowania quizów o niskiej stawce oraz uzasadniania. Postaram się to zrobić, lecz w terminie bliższym sesji (tak, by teraz móc jak
najwięcej czasu poświęcić pracy licencjackiej); Jeśli chodzi o regularną naukę,
to niestety nie dotyczy ona wielu przedmiotów. Jedynie kiedy regularnie otrzymywałyśmy materiały od wykładowców, to zapoznawałam się z nimi i wstępnie
przyswajałam (…). Nie znalazłam motywacji do wielu obszernych tekstów, których
przeczytanie wymagałoby ode mnie znacznego wysiłku, co jest bardzo denerwujące. Uważam więc, że muszę znaleźć motywację i być może ustalić sobie jakąś
nagrodę, np. kawałek czekolady za każdą przeczytaną pozycję z literatury. Wyciągam wniosek, że zdecydowanie prościej przychodzi mi przyswojenie materiału
wypunktowanego, definicji itp., natomiast analiza tekstów jest dla mnie trudniejsza
i wymaga większego zaangażowania (…). Na dalszy okres nauki, który będzie dużo
intensywniejszy, muszę zagospodarować jeszcze więcej czasu w ciągu dnia i starać
się nie skupiać jedynie na przedmiocie, który jest dla mnie prostszy, ale przeplatać
aktywności również z tymi trudnymi; Bardzo dokładnie rozplanowałam czas nauki,
na każdą stronę tekstu zaplanowałam 30 minut lecz okazało się to niewystarczające, gdy materiał był trudny w nauce. Kiedy była konkretna regułka, nauczenie
się jej czasami zajmowało 20 minut, a na stronie zostało jeszcze kilka punktów,
które zajęły więcej niż pozostały mi czas. Takie sztywne trzymanie się czasu mnie
ograniczało i frustrowało, czyli potrzeba więcej elastyczności. Zobaczymy, jakie
będą efekty. Czasami też czynniki zewnętrzne utrudniały realizację podjętych zamierzeń: Plany planami, ale jednak okazuje się, że życie czasem je weryfikuje – złe
samopoczucie i choroba wytrąciły mnie z rutyny dnia codziennego na tyle, że jestem praktycznie tydzień „do tyłu” w stosunku do swoich planów. Wracam do gry.
Znowu rozpisałam plan na obecny tydzień. Zadbałam również o otoczenie. Czuję,
że panuję nad tym, zaplanowałam czas na niemalże każdą aktywność związaną
z studiami. Takie rozplanowanie nauki do końca maja daje mi komfort psychiczny,
że dam radę i poradzę sobie. Póki co idzie mi całkiem nieźle.
Zdecydowanie wyżej studenci ocenili swoje działania optymalizujące techniki
uczenia się, potrzeba korekty dotyczyła jedynie map myśli, które w przypadku
szerszych zagadnień stawały się przeładowane hasłami, co zaburzało ich przejrzystość i zakłócało swobodny wgląd w główne myśli w celu przypomnienia reszty
utrwalanych treści. Pewne trudności zidentyfikowano także przy sporządzaniu
notatek zawierających sensowne podsumowania przeczytanych treści kształcenia.
Ostatni, sporządzony przez uczestników badań raport, zawierał treści podsumowujące, wnioski oraz odniesienia do przyszłości. Na podstawie jego analizy
można zauważyć wysoki poziom zadowolenia osób badanych z podjętych prób
optymalizacji własnego procesu uczenia się, nawet jeśli nie wszystkie działania zakończyły się sukcesem. Najwięcej pozytywnych wypowiedzi odnotowano
w projektach, które obejmowały zmiany w każdym identyfikowanym obszarze
trudności. Dbałość o odpowiednie warunki uczenia się, jego higienę oraz konsekwentne planowanie własnej nauki w wielu przypadkach przełożyły się na komfort
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psychiczny, związany z przyswajaniem wiedzy bez presji czasu, ale także na wzrost
poczucia własnej skuteczności (poczucie panowania nad nauką i czasem), zwłaszcza w przypadku odnoszonych w tym zakresie sukcesów: Nigdy bardziej nie czułam zadowolenia z zmian swojego sposobu samodzielnego uczenia się, niż właśnie
od połowy maja i początku czerwca, kiedy rozpoczęły się niemalże codziennie
zaliczenia i egzaminy. Na naukę do każdego zaliczenia czy egzaminu planowałam
sobie dokładnie czas i dbałam o jasny podział czasu na naukę oraz czasu na relaks.
Wyznaczenie stosunkowo długiego czasu pozwoliło na przyswajanie niewielkich
partii materiału każdego dnia; wpłynęło to również na brak efektu „sesja – depresja”, gdyż nie czułam przeciążenia nauką; w dodatku, co bardzo dla mnie ważne,
nie zmagałam się również z poczuciem wyrzutów sumienia ani zniecierpliwienia,
że nie zdążę. Dobrze rozplanowany czas nauki i odpowiednie warunki uczenia
się stanowiły – zdaniem studentów – podstawę dla realizacji celów związanych
z modyfikacją technik uczenia się. W tym zakresie najbardziej doceniono: – ćwiczenia w przywoływaniu/testowaniu (odpytywanie siebie, konstruowanie pisemnych testów sprawdzających), jako skuteczne narzędzie do utrwalania wiedzy,
ułatwiające jej przypominanie; – ćwiczenia rozłożone w czasie i zróżnicowane,
wymagające więcej wysiłku, zmuszające do większej elastyczności, ciągłych
zmian strategii pracy, ale właśnie dzięki temu podnoszące efektywność uczenia
się; – tworzenie własnych notatek, fiszek, które choć pracochłonne, w rezultacie
ułatwiało zapamiętywanie określonych treści (laptop czy też screeny w telefonie
moim zdaniem nie są w stanie zastąpić nam namacalnych materiałów do nauki).
Generalnie studenci zauważyli pozytywne zmiany w szybkości zapamiętywania
informacji, pojemności pamięci (jakbym dostała dodatkowe GB pamięci), trwałości przyswojonej wiedzy, a także wytrwałości w uczeniu się. Dla wielu osób nauka
stała się bardziej przyjemna. W ich raportach (ok. 25% wszystkich badanych) zarysowała się też perspektywa przyszłości, wyrażająca się w chęci kontynuowania
zapoczątkowanych zmian bądź też podjęcia innych poszukiwań modyfikujących
proces uczenia się.
Zakończenie
Specyficzny czas ograniczeń, związany z epidemią koronawirusa, paradoksalnie sprzyjał celom przedstawionych w artykule badań. Studenci realizujący naukę
on-line, zmuszeni do przebywania w domu, zyskali więcej czasu, który – jak sami
zauważyli – mogli przeznaczyć na osobistą refleksję, prowadzącą do świadomego i celowego działania w zakresie optymalizacji własnego procesu uczenia się.
Uzyskane w toku badań materiały (raporty) nie zawsze miały charakter pogłębionych refleksji, można w nich odnaleźć zarówno proste analizy własnego działania
i konkretne, skądinąd trafne wnioski, jak i namysł nad samym sobą i kontekstem
działania, co jest ważne dla rozwoju samoświadomości i podmiotowości jednostki.
Okazało się, że refleksja może stanowić punkt wyjścia do dostrzegania i eliminacji
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własnych błędów, niepowodzeń, modyfikacji zachowań w obszarze uczenia się,
ale również – jak stwierdzili nieliczni badani – stanowić podstawę do poznania
i rozumienia siebie, a także pracy nad sobą. Wysoki poziom refleksyjności, zwłaszcza o charakterze krytycznym, jest niezbędny do przekształcania (transformacji)
myślenia, co w konsekwencji może prowadzić do zmiany w zachowaniu, w tym do
podjęcia ryzyka wyjścia ze strefy komfortu (zob. np. Mezirow, 2009; Fook, 2006).
Wprawdzie refleksje studentów przyjmowały w większości perspektywę indywidualną, a nie społeczną (być może ze względu na specyfikę projektu badawczego,
w którym uczestniczyli), to jednak można mieć nadzieję, iż w pewien sposób przyczyniły się do rozwoju ich świadomości metapoznawczej, dzięki której uczenie
się nabiera charakteru autoregulacyjnego i może być dowolnie kształtowane przez
jednostkę. Myślę, że najtrafniejszym podsumowaniem powyższych konstatacji
będą słowa jednej z badanych studentek – z którymi ja również się utożsamiam:
Uważam, że proces samokształcenia jest krętą drogą, na której spotykamy szereg
skrzyżowań i rond. Nie ma na niej jednak żadnych znaków. Jedynymi osobami,
które mogą je na niej stawiać, jesteśmy my sami. Myślę, że taka trasa jest trudna,
ale piękna. Czasami przyspieszamy, a czasami musimy zawrócić i wydłużyć swoją
drogę. Najciekawsze jest jednak to, że pokonywać możemy takie trasy wielokrotnie,
zmieniając ich cel nawet w trakcie podróży.
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Learning during pandemic – areas of difficulty
and attempts to optimize the process on the basic
of students’ self-reflection
Keywords: learning process, university didactics.
Summary: The studies presented in the article were aimed at: identifying the areas
of difficulties by students in the course of their own learning in the light of a new epidemic situation and online teaching; recognising activities planned and undertaken
by study participants in order to optimize their own learning process and methods of
monitoring the achieved results; determining the respondents’ sense of satisfaction
out of an attempt to optimize their own learning process. During the diagnostic study,
the method of analysing intentionally created documents was used – 246 written
reports prepared by students of Education Studies at the University of Silesia. The
areas of difficulty identified by the respondents concerned organizational conditions
and hygiene of learning; lack of systematic learning; and ineffective learning techniques. The students planned and applied many different ways to optimize the learning
process by making a written analysis of their own activity and its effects.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano problematykę zdrowia kobiety w kontekście roli i znaczenia profilaktyki zdrowotnej, rozumianej jako podejmowanie indywidualnych działań służących utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia. Przedstawiono
wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 aktywnych zawodowo
kobiet, prezentując ich sytuację zdrowotną z perspektywy samooceny stanu zdrowia,
przekonań na temat zdrowia oraz podejmowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Wprowadzenie
Kobieta XXI wieku to stereotypowo płeć piękna, osoba niezależna finansowo, silnie zmotywowana, potrafiąca walczyć o swoje prawa i przekonania. To
kobieta wielozadaniowa, perfekcyjnie realizująca się zarówno na gruncie rodziny,
jak i w pracy zawodowej. Rola kobiety w społeczeństwie od dawna była szczególna, a wyznacznikiem jej wyjątkowości były i nadal są pełnione przez nią role,
zarówno te warunkowane biologicznie, jak i nabyte w procesie socjalizacji. Zainteresowanie kobietą w ostatnich latach, z uwzględnieniem jej pozycji zawodowej, sytuacji na rynku pracy, trudności w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych,
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wynika z dokonanych w wyniku transformacji ustrojowej przemian społeczno-demograficznych. Ideałem kobiety perfekcyjnie łączącej role zawodowe, rodzinne
i społeczne jest obudowana wokół tradycyjnego wzoru matki-Polki, współczesna superwoman, czyli kobieta doskonała (Mandal, 2007; Titkow, 2007). Zmiana
oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym wzroście indywidualnych aspiracji
w odniesieniu do ról rodzinnych i zawodowych, wymaga wiele wysiłku i może
skutkować nadmiernym obciążeniem fizycznym i psychicznym kobiety, stając się
źródłem stresu, konfliktów rodzinnych, przeciążenia pracą i wypalenia zawodowego, a w konsekwencji problemów zdrowotnych (Mandal, 2007; Lachowska, 2012).
Nie ulega tym samym wątpliwości, że to właśnie zdrowie i nieodłącznie związana
z nim jakość życia stanowi podstawę samorealizacji w różnych obszarach życia,
zarówno osobistego, jak i społecznego.
Wyjście poza reprodukcyjny wymiar zdrowia kobiety, będący przez wiele lat
głównym przedmiotem troski środowisk medycznych, pozwoliło dostrzec także
inne (obok opieki prenatalnej i okołoporodowej oraz chorób narządów rodnych)
istotne aspekty warunkujące wzory kobiecych zachowań wobec zdrowia i choroby.
Wyniki dostępnych badań wskazują, że to właśnie kobiety dysponują generalnie
większą wiedzą dotyczącą zdrowia, szybciej dostrzegają i analizują nieprawidłowości funkcjonowania organizmu oraz reagują na pierwsze symptomy choroby,
częściej też zgłaszają się do lekarza. Mają ponadto większą świadomość zdrowotną, potrzebę edukacji w zakresie zdrowia i realizują zdrowszy niż mężczyźni styl
życia, a ich bliskie relacje z otoczeniem i umiejętność korzystania ze wsparcia
pozwalają im lepiej uporać się ze stresem (Gulczyńska, Kasperek-Golimowska
i Rąglewska, 2011; Ostrowska, 1999; Juczyński, 2009). Ze względu na rozległy
zakres i systematyczność obowiązków pełnionych w rodzinie częściej wykazują
bezpośrednie zaangażowanie w utrzymanie realnego potencjału zdrowia wszystkich jej członków (Titkow, Duch-Krzystoszek i Budrowska, 2004; Bytniewski
i Danielewicz, 2005).
Te codzienne zachowania i umiejętności zdają się predysponować kobiety do
zdrowszego i dłuższego życia, za wskaźnik czego powszechnie uważa się zjawisko
nadumieralności mężczyzn i przeciętnie krótszy czas trwania ich życia (Borysiak i in., 2012). Zjawisko gorszego zdrowia kobiet, przy jednocześnie dłuższej
przeżywalności, jest powszechne we wszystkich krajach uprzemysłowionych,
w tym także w Polsce. W grupie kobiet (vs mężczyzn) częściej występują schorzenia charakteryzowane przez wysoką chorobowość, lecz niższą umieralność.
Zatem wprawdzie kobiety żyją przeciętnie dłużej, lecz doświadczają równocześnie większej liczby ograniczających ich funkcjonowanie i obniżających jakość
życia chorób i niepełnosprawności (Ostrowska, 2013). Rodzi to potrzebę zwrócenia większej uwagi na zagadnienia świadomości zdrowotnej po to, by długość
życia pozostawała wprost proporcjonalna do jego obiektywnej jakości i poczucia
dobrostanu. Poprawa sytuacji zdrowotnej, z podnoszeniem potencjału, jakim jest
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zdrowie, to zadanie dla polityki zdrowotnej państwa, ze znaczącą rolą promocji
i edukacji zdrowotnej.
Wdrożenie działań opartych na idei promującej zdrowie łączy się z przyjęciem w 1977 roku przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (ŚOZ) rezolucji
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdrowie dla wszystkich do 2000 roku”
(Health for All by the Year 2000). Przyjęta strategia działania, zmierzająca do
osiągnięcia przez wszystkich obywateli wyższego poziomu zdrowia, postulowała
promowanie prozdrowotnego stylu życia, redukowanie czynników zagrażających
zdrowiu, a także mobilizowanie zasobów (organizacyjnych i personalnych) do
inicjowania działań na rzecz zdrowia (Mellibruda, 1998; Miller i Opolski, 2009).
Za akt instytucjonalizacji promocji zdrowia uznaje się Kartę Ottawską (Ottawa Charter) uchwaloną na Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia
w 1986 roku. Zapisano w niej, że promocja zdrowia to „proces, umożliwiający
każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie
jego poprawy i utrzymania” (Kulik, 2015, s. 7). Działania w zakresie promocji
zdrowia deklaruje system ochrony zdrowia, który wśród priorytetowych celów
wymienia m.in. zaspokojenie potrzeb zdrowotnych populacji, niwelowanie nierówności w zdrowiu i zagwarantowanie wszystkim obywatelom równego dostępu
do ochrony zdrowia i rozwoju (Syrek, 2008).
Nieodłącznym elementem promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna, która
sprowadza się do świadomego i planowego tworzenia sposobności do uczenia się
i osiągnięcia wcześniej określonej zmiany zachowania. Tak rozumiana edukacja
poprzez stymulowanie procesu uczenia się dąży do poprawy i ochrony zdrowia.
Traktowana jest nie tyle jako sposób do uzyskania zmiany jednostkowych zachowań postrzeganych jako czynniki ryzyka, ile jako środek możliwy do zaktywizowania dostępnych sił społecznych na rzecz zmiany służącej zdrowiu, w tym
zmiany warunków środowiskowych (Słońska i Misiuna, 1993).
Edukacja zdrowotna jest procesem całożyciowym, stanowiąc element socjalizacji pierwotnej (obejmuje okres dzieciństwa i młodości) oraz wtórnej (w okresie
dorosłości). Opiera się zasadniczo na osobistej aktywności, samodoskonaleniu,
samokierowaniu własnym rozwojem, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań
edukacyjnych, które mogą przybierać formę instytucjonalną (np. szkoły rodzenia, uniwersytetu trzeciego wieku). Jako proces całożyciowy wymaga aktywnego
udziału osób w niej uczestniczących, jak i relacji między edukowanym a edukatorem. Wymagania te są uwarunkowane fazami rozwoju jednostki, z czym wiąże się
posiadana przez nią wiedza, odmienne postrzeganie świata, zmieniające się priorytety i preferencje, wrażliwość na problemy zdrowia i podatność na argumentację
(Szewczyk, 2000). Współczesna edukacja zdrowotna jest ukierunkowana na systemy społeczne z jednoczesnym zachęcaniem do podejmowania działań zmierzających do zmiany stylu życia w kierunku prozdrowotnym i tworzenia sprzyjającego
zdrowiu środowiska, zarówno fizycznego, jak i społecznego (Woynarowska i Woynarowska-Sołdan, 2016). Doskonalenie i utrzymanie zdrowia wymaga bowiem
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opanowania umiejętności zarówno tych związanych ze zdrowiem fizycznym, jak
i służących zdrowiu psychospołecznemu, zwanych umiejętnościami życiowymi
(life skills) (Woynarowska, 2017).
Obecnie teoretyczną płaszczyzną refleksji o zdrowiu, podejmowaną w ramach
różnych dyscyplin naukowych, pozostaje holistyczny model zdrowia będący alternatywą dla tradycyjnego modelu biomedycznego. W oparciu o klasyczną definicję
WHO z 1948 roku rozumienie zdrowia wykracza znacznie poza biologiczny wymiar funkcjonowania człowieka. Zgodnie z obowiązującym aktualnie modelem
biopsychospołecznym zdrowie to coś znacznie więcej niż tylko brak objawów
chorobowych czy problemów medycznych, to zmierzanie do wieloaspektowego
dobrostanu człowieka. Model ten, oparty na ogólnej teorii systemów, uwzględnia
bowiem obok czynników biologicznych także te o charakterze psychospołecznym jako istotne z punktu widzenia indywidualnej odpowiedzialności za własne
zdrowie (Sheridan i Radmacher, 1998; Dolińska-Zygmunt, 2001a). Konsekwencją przyjętego modelu jest akcentowanie podmiotowego wymiaru zdrowia, które
wyraża się w aktywnym i świadomym udziale człowieka w projektowaniu i realizowaniu celów zdrowotnych. Zakłada się, że system medyczny określa jedynie
10% wariancji przyjętych wskaźników oceny zdrowia, a pozostałe 90% zależy od
czynników znajdujących się poza kontrolą medycyny. Obok warunków społecznych i ekologicznych podstawą zdrowia jest indywidualny styl życia, stosowane
sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi, jak również preferowane przez
jednostkę formy aktywności zdrowotnej (ukierunkowanej na ochronę i/ lub poprawę stanu zdrowia), wyznaczone układem przekonań zdrowotnych (Dolińska-Zygmunt, 2001a).
Zachowania zdrowotne człowieka, zwłaszcza celowe i intencjonalne, stanowią wypadkową społecznego uczenia się, lecz także pozostają w dużej zależności
od procesów poznawczych odwołujących się do próby zrozumienia i wyjaśnienia
przyczyn zachowań oraz stopnia postrzeganej kontroli nad daną sytuacją (Dolińska-Zygmunt, 2001b; Juczyński, 2009). Model Przekonań Zdrowotnych (Health
Belief Model – HBM) Godfrey’a M. Hochbauma, będący teoretyczną propozycją
ukazującą rolę podmiotowych struktur kognitywno-ewaluatywnych i procesów
atrybucyjnych w podejmowaniu działań profilaktycznych ukierunkowanych na
cele zdrowotne, wskazuje na znaczenie dwóch istotnych czynników. Są nimi: (1)
obecność motywacji, w skład której wchodzą przekonania o podatności na chorobę,
jej powadze i konsekwencjach oraz (2) dodatniej oceny użyteczności przynajmniej
jednej z dostępnych form działania zabezpieczającego. Owa gotowość do zachowań
zdrowotnych, by mogła zostać odzwierciedlona w działaniu, wymaga zaistnienia
dodatkowych warunków, tzw. wyzwalaczy (cue), którymi są zewnętrzne lub wewnętrzne stymulatory działania (Dolińska-Zygmunt, 2001b). Jednym z kluczowych
czynników pełniących funkcje motywacyjne jest subiektywna wartość przypisywana zdrowiu; pozycja, jaką zajmuje ono w hierarchii celów życiowych jednostki (Heszen-Niejodek, 2000). Im większe znaczenie jednostka nadaje własnemu

Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet ...

117

zdrowiu w sensie obiektywnym (brak choroby) i subiektywnym (poczucie dobrostanu), tym zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania w jego utrzymanie (Rudawska, 2004; za: Olszewska i Spryszyńska, 2012). Decyzja podjęcia określonego
działania jest zatem funkcją wartości celu oraz szans na jego realizację (Juczyński,
2009). Nie można również pomijać wpływu na zachowanie człowieka i jego zdrowie takich zmiennych społeczno-demograficznych, jak: płeć, wiek, wykształcenie,
pochodzenie społeczne czy status społeczno-zawodowy. Różnicują one badanych
m.in. w zakresie podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia, liczby doświadczeń związanych z kontrolą swojego zdrowia i zakresu osobistego wpływu na
decyzje dotyczące sposobu leczenia, korzystania z usług zdrowotnych czy dostępu
do informacji (Rodin i Salovey, 1997; za: Juczyński, 2009).
W obliczu powyższych rozważań istotne stają się działania służące podniesieniu świadomości społeczeństwa, tak kobiet jak i mężczyzn, w kwestii fizycznych,
jak również psychospołecznych kosztów ponoszonych przez kobiety obciążone
wielością podejmowanych ról, wyzwań i obowiązków.
Metodologia badań
Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie sytuacji zdrowotnej aktywnych zawodowo kobiet i próba jej opisania, zarówno z perspektywy poznawczej (co badane sądzą na temat wybranych aspektów dotyczących zdrowia), jak
i behawioralnej (jakie podejmują działania w obszarze psychoprofilaktyki zdrowia). Podjęte badania miały charakter eksploracyjny. Założono w nich uzyskanie
odpowiedzi na pytania badawcze odnoszące się do: (1) sytuacji zdrowotnej; (2)
praktyk podejmowanych w obszarze zdrowia; (3) motywacji podejmowania działań profilaktycznych oraz (4) przekonań na temat wybranych aspektów zdrowia,
aktywnych zawodowo kobiet, ze wskazaniem na konieczność działań kompensacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia. Badanie przeprowadzone
zostało w okresie czerwiec–sierpień 2018 roku.
Dobór próby i osoby badane
Grupę docelową poddaną badaniu stanowiły aktywne zawodowo kobiety
w okresie wczesnej i średniej dorosłości; mieszkanki aglomeracji śląskiej. W ramach zdefiniowanych kategorii wykorzystano dobór losowy, co umożliwiło wyłonienie wysoce reprezentatywnej próby, a tym samym zwiększenie trafności
zewnętrznej. W badaniu wzięło udział 208 aktywnych zawodowo kobiet. Grupę
tworzyły osoby w wieku 20–45 lat (M = 31,7; SD = 30), w większości wykonujące
pracę umysłową (N = 177; 85,1%); z wykształceniem wyższym (N = 117; 56,2%)
oraz średnim (N = 85; 40,9%); najmniej liczną grupę tworzyły osoby z wykształceniem zawodowym oraz podstawowym (N = 6; 2,9%). Badane były mieszkankami
miast, najczęściej dużych, powyżej 100 tys. mieszkańców (N = 105; 50%); dużo
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rzadziej wsi (N = 27; 13%). W większości (N = 128; 61,5%) oceniały sytuację
materialną swojej rodziny jako mieszczącą się w granicach przeciętej; pozostałe
jako ponadprzeciętną (N = 70; 33,6%) oraz poniżej przeciętnej (N = 16; 7,7%).
Ankietowane pozostawały w związkach małżeńskich lub partnerskich (N = 150;
72,1), były matkami (N = 138; 66,3%) średnio dwojga dzieci.
Narzędzia badawcze
Informacje uzyskano na podstawie skonstruowanego na potrzeby badania
kwestionariusza ankiety. W jego skład wchodziły dwie części. Pierwsza (ankieta
personalna) pozwalała na scharakteryzowanie sytuacji społeczno-demograficznej
ankietowanych w oparciu o takie dane, jak: wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zamieszkania, miesięczny dochód oraz sytuacja rodzinna
(stan cywilny i dzietność). Druga część kwestionariusza zawierała pytania, które
pozwoliły na uzyskanie informacji dotyczącej sytuacji zdrowotnej badanych, ich
przekonań i wiedzy na temat wybranych aspektów zdrowia oraz charakteru, częstotliwości i motywacji do podejmowania praktyk w obszarze profilaktyki zdrowotnej.
Wyniki
Sytuacja zdrowotna badanych. Kobiety poproszone o podanie w skali
rosnącej od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo dobry) wartości oznaczającej poziom
zadowolenia ze stanu swojego zdrowia oceniły je jako wysoce zadowalający
(M = 4,1). Większość badanych (78,9%) wskazywała, że jest on dobry (N = 96;
46,2%) lub bardzo dobry (N = 68; 32,7%). Co piąta ankietowana (21,5%) oceniła
stan swojego zdrowia poniżej dobrego (wykres 1).

Wykres 1. Samoocena stanu zdrowia badanych
Źródło: opracowanie własne.

Bardziej szczegółowe odniesienie się do stanu własnego zdrowia pozwoliło
na opisanie sytuacji zdrowotnej badanych w kontekście doświadczanych (obecnie lub w przeszłości) dolegliwości i chorób wymagających ciągłego lub czasowego przyjmowania leków i/lub suplementów. Co druga badana nie zaznaczyła
żadnej z wymienionych w pytaniu chorób. Pozostałe dokonały 128 wskazań jednostek chorobowych. Ze wszystkich wymienionych schorzeń najwięcej razy, tj.
1/3 wszystkich wskazań (N = 43; 33,6%), odnosiła się do alergii oraz, w dalszej

Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet ...

119

kolejności, migrenowych bólów głowy (N = 28; 21,9%). Średnio co dziesiąte
wskazanie to schorzenia kręgosłupa i nadciśnienie tętnicze oraz astma oskrzelowa.
Najrzadziej (N = 9; 7%) wymieniane były: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cukrzyca i choroba niedokrwienna serca oraz (w kategorii Inne) choroby
tarczycy, endometrioza i choroby hematologiczne.
Praktyki zdrowotne w kontekście podejmowanych działań profilaktycznych.
Dbałość o własne zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne, znajduje potwierdzenie w podejmowanych przez kobiety zdrowe działaniach na rzecz jego utrzymania
i zapobiegania chorobom. Miejscem, w którym kobiety mogą uzyskać w tym zakresie niezbędną pomoc i wsparcie, jest poradnia dla kobiet (K). Pierwsza wizyta
badanych w poradni K miała miejsce w wieku niespełna 19 lat (średnia 18,8). Najmłodsza badana miała 14, najstarsza 25 lat. Przynajmniej 25% kobiet odwiedziło
po raz pierwszy poradnię w wieku do 17 lat, przed 20 rokiem życia przynajmniej
75% respondentek (tabela 1).
Tabela 1. Wiek pierwszej wizyty w poradni K (statystyki opisowe)
N

Średnia

SD

Min

Q25

Me

Q75

Maks

208

18,79

0,63

14,00

17,00

18,00

20,00

25,00

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość kobiet zgłaszając się do poradni K była zdrowa. Powodem pierwszej wizyty było poddanie się badaniom profilaktycznym
(N = 91; 43,7%) oraz dobór antykoncepcji (N = 76; 36,5%); znacznie rzadziej
ciąża (N = 25; 12%). W przypadku 1/4 respondentek powodem tym były doświadczane dolegliwości bólowe (wykres 3).
W ciągu minionego roku (od momentu badania ankietowego) pacjentkami poradni K było ponad 2/3 kobiet (N = 144, 69,2%). Pozostałe skorzystały
z pomocy lekarza ginekologa w ciągu dwóch lat (N = 41,19,7%) lub wcześniej
(N = 23; 11,1%) (wykres 2).

Wykres 2. Czas, jaki upłynął od ostatniej wizyty w Poradni K (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.
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Najczęstszym powodem ostatniej wizyty w poradni K było poddanie się okresowym badaniom profilaktycznym (N = 132; 63,5%). W porównaniu z pierwszym
kontaktem z ginekologiem, powodem kolejnego zdecydowanie rzadziej był dobór
antykoncepcji (1:13) oraz ciąża (1:3). Z kolei kobiety częściej korzystały z pomocy z powodu problemów ze zdrowiem (np. dolegliwości bólowych i krwawień
z dróg rodnych) oraz w kategorii Inne wskazały: kontrolę pooperacyjną, kontrolę
po porodzie oraz klimakterium (wykres 3).

Wykres 3. Powody pierwszej i ostatniej wizyty w poradni K (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość kobiet (N = 146, 70,2%) deklaruje systematyczne
poddawanie się profilaktycznym badaniom ginekologicznym regularnie raz w roku
lub regularnie, niemniej rzadziej, co 2–3 lata (N = 3; 1,4%). Pozostałe ankietowane (prawie 1/3 ogółu) korzystają z pomocy ginekologa nieregularnie lub w sytuacji problemów zdrowotnych (w sumie N = 59; 28,4%) (wykres 4).

Wykres 4. Częstotliwość kontrolnych badań ginekologicznych (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

W ciągu ostatnich trzech lat badanie cytologiczne wykonało 2/3 kobiet
(N = 141), natomiast badaniu mammograficznemu lub USG piersi poddało się
o połowę ankietowanych mniej (N = 66, 31,7%) (wykres 5).
Ankietowane dokonują także samobadania piersi. Regularnie, po każdej miesiączce, badanie takie wykonuje tylko co siódma kobieta (N = 30, 14,4%). Pozostałe badają swoje piersi rzadko i nieregularnie (N = 105; 50,5%) lub nie robią tego
w ogóle (N = 73, 35,1%) (wykres 6).
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Wykres 5. Wykonywanie cytologii oraz mammografii/ USG piersi (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Częstotliwość samobadania piersi (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że wiedzę i praktyczne umiejętności
z tego zakresu posiada nieco ponad połowa kobiet (N = 112; 53,8%). Pozostałe
mają jedynie wiedzę teoretyczną (N = 70, 33,7%) lub przyznają się zarówno do
braku wiedzy, jak i umiejętności (N = 26, 12,5%) (wykres 7).

Wykres 7. Wiedza i umiejętności z zakresu samobadania piersi (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Troska kobiet o własne zdrowie wyraża się w podejmowaniu i systematyczności poddawania się profilaktycznym badaniom lekarskim. W ciągu ostatnich 12
miesięcy (przed badaniem ankietowym) badaniom profilaktycznym poddało się
205 kobiet, tj. 98,5%. Najczęściej były to: morfologia krwi oraz badanie stomatologiczne (średnio N = 163; 78,6%); nieco rzadziej badanie ginekologiczne (69,2%)
a także badanie moczu oraz pomiar ciśnienia tętniczego (średnio N = 143; 68,7%).
W pozostałych, nielicznych przypadkach: oznaczenie poziomu glukozy we krwi,
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badanie poziomu żelaza, hormonów tarczycy, hormonów płciowych i cholesterolu
(wykres 8). Z badań profilaktycznych (w ostatnim roku od badania ankietowego)
nie korzystały trzy kobiety, argumentując to brakiem dolegliwości.

Wykres 8. Badania profilaktyczne wykonane w ciągu ostatniego roku (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Motywy podejmowania działań profilaktycznych
Mając możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, badane dokonały w sumie 499 wyborów. Motywem, na jaki wskazywały, najczęściej
była troska o swoje zdrowie (N = 190; 91,3%), a następnie poczucie spokoju
(N = 135; 64,9%). W opinii nieco ponad 1/4 ankietowanych (N = 59; 28,4%)
istotne znaczenie miała także bezpłatność badań oraz obciążony wywiad rodzinny (N = 46; 22,1%). Czynnikami, które okazały się relatywnie najmniej istotne,
był nacisk ze strony rodziny (N = 37; 17,8%) oraz skierowanie przez pracodawcę
(N = 26; 12,5%). W pojedynczych przypadkach: zaproszenie na badanie oraz zalecenie lekarza (wykres 9).

Wykres 9. Motywy podejmowania działań profilaktycznych (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Przekonania i wiedza na temat zdrowia. Dobry stan zdrowia jest wartością,
które w opinii ponad połowy badanych (N = 109, 52,4%) decyduje o powodzeniu
w życiu. Za to prawie wszystkie ankietowane (średnio N = 201; 96,8%) są przekonane o znaczeniu stylu życia dla zachowania zdrowia. Wskazują, że używki,
stres, niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej obniżają dobrostan człowieka.
Zauważają także konieczność prowadzania badań profilaktycznych jako istotnych
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z punktu widzenia zapobiegania chorobom. Nieco ponad połowa kobiet (N = 109,
52,4%) uważa, że czynnikiem ułatwiającym dbałość o zachowanie zdrowia są
pieniądze, zaś podejmowana aktywność zawodowa nie stanowi przeszkody w prowadzeniu prozdrowotnego stylu życia (N = 130, 62,4%). Prawie wszystkie badane
(N = 201; 96,8%) wskazują także na znaczenie kampanii reklamowych oraz rolę
pracowników opieki zdrowotnej w procesie podejmowania działań profilaktycznych (wykres 10).

Wykres 10. Przekonania i wiedza na temat zdrowia (wynik w %)
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Zdrowie jako jedna z nadrzędnych i fundamentalnych wartości stanowi przedmiot troski nie tylko w aspekcie rozwiązań systemowych, lecz także działań podejmowanych na poziomie jednostki. Cechą charakterystyczną dokonujących się
aktualnie przemian w dziedzinie zdrowia jest akcentowanie wagi indywidualnych
zachowań jako czynnika, od którego zależy jego utrzymanie i umacnianie (Dolińska-Zygmunt, 2001a). Oznacza to wyraźne odejście od obowiązującej w tradycyjnej medycynie zasady delegowania odpowiedzialności za własne zdrowie
na lekarza i podjęcie działań o charakterze samoopieki (seler-care). Wpisują się
one w nurt szeroko pojętej promocji zdrowia i dotyczą zachowań zdrowotnych
podejmowanych przez samych ludzi, niezależne od obowiązującego systemu opieki zdrowotnej. Umiejętność samoopieki stanowi również element ich aktywnej
współpracy z lekarzem, opartej na zasadach równopartnerstwa, co w praktyce
oznacza nie tylko współodpowiedzialność pacjenta za decyzje dotyczące leczenia,
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ale także unikanie negatywnych konsekwencji antyzdrowotnego stylu życia (por.
Tobiasz-Adamczyk, 2003).
W następstwie wzrostu wiedzy na temat związku między zachowaniem człowieka a stanem jego zdrowia, współczesne kobiety podejmują szereg działań ukierunkowanych na poprawę swojego zdrowia i doskonalenie jego formy. Podejmując
próbę zilustrowania tego zjawiska uzyskano wyniki, które pozwoliły na dokonanie
ogólnej charakterystyki czynnej zawodowo grupy kobiet z perspektywy samooceny ich sytuacji zdrowotnej, przekonań na temat zdrowia i podejmowanych działań
profilaktycznych.
W oparciu o wyniki średnie, przeciętną ankietowaną była kobieta w wieku
31,7 lat, wykonująca pracę umysłową, mająca wykształcenie wyższe (lub średnie),
mieszkanka dużego miasta, oceniająca swoją sytuację ekonomiczną jako przeciętną; pozostająca w związku małżeńskim, matka dwojga dzieci.
Analiza danych dotyczących sytuacji zdrowotnej ankietowanych wskazuje, że
jest ona wysoce zadowalająca. Badane oceniają stan swojego zdrowia (średnio)
powyżej dobrego. Co druga kobieta nie wymieniła żadnej jednostki chorobowej,
która wymagałaby podejmowania działań leczniczych. W pozostałej grupie najwięcej osób wskazało na typowe i coraz częste tzw. choroby cywilizacyjne, takie
jak alergie i migrenowe bóle głowy, jako wymagające interwencji medycznej.
Zaangażowanie badanych w utrzymanie dobrego zdrowia i zapobieganie
chorobom dowodzi ich dużej świadomości i gotowości do podejmowania działań
prozdrowotnych. Wszystkie ankietowane na pewnym etapie swojego życia stały
się pacjentkami poradni K; 3/4 kobiet przed ukończeniem 20. roku życia. Powodem ich pierwszej wizyty w zdecydowanej większości nie była choroba, lecz
chęć poddania się badaniom profilaktycznym oraz dobór odpowiedniej metody
antykoncepcyjnej. Tendencja ta nie zmieniła się także w odniesieniu do kobiet wielokrotnie korzystających z pomocy ginekologa. W grupie tej najwyższy pozostał
odsetek kobiet poddających się okresowym badaniom profilaktycznym (63,5%).
Zaobserwowana zmiana polegała na znacznym spadku liczby kobiet zgłaszających
się w celu doboru metody antykoncepcyjnej, przy wzroście liczebności osób doświadczających dolegliwości somatycznych.
Czynna postawa kobiet wobec własnego zdrowia znajduje wyraz w odpowiedzialnym i systematycznym monitorowaniu stanu swojego organizmu. Obowiązkiem każdej kobiety jest poddawanie się badaniu ginekologicznemu, które
powinno zostać uzupełnione badaniem cytologicznym. Pozwala ono na wykrycie
wczesnych postaci nowotworu szyjki macicy i stanów, które nieleczone mogą
doprowadzić do jego powstania1. Badane, w ciągu ostatniego roku, w większości
(69,2%) korzystały z pomocy lekarza ginekologa. Porównywalna grupa (70,2%)
deklarowała regularne poddawanie się badaniom profilaktycznym raz do roku.
1

Badanie to wykonywane jest w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i jest skierowane do kobiet w wieku 25–59 lat, najbardziej zagrożonych
tą chorobą (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne) (15.10.2019).
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2/3 kobiet w ciągu trzech ostatnich lat wykonało badanie cytologiczne, ale tylko
mniej niż 1/3 mammografię vs USG piersi. W świetle statystyk dotyczących przypadków zachorowań na nowotwory wynika, że rak piersi stanowi największy problem onkologiczny w krajach rozwiniętych2. Zdiagnozowanie raka piersi następuje
w wyniku badania lekarskiego i innych badań specjalistycznych wykonywanych
w ramach podstawowego programu profilaktycznego3. Relatywnie najłatwiejszym,
a zarazem niezwykle ważnym elementem w procesie wykrywania raka piersi jest
samobadanie piersi, traktowane powszechnie przez lekarzy jako podstawowe we
wczesnej profilaktyce i diagnostyce raka piersi4. W grupie ankietowanych jedynie
niewielki odsetek kobiet (14,4%) wykonuje je regularnie, po każdej miesiączce.
Pozostałe badane w ogóle nie stosują tego rodzaju profilaktyki (1/3 ogółu) lub
robią to nieregularnie i sporadycznie. Dysponowanie umiejętnościami i wiedzą
w tym zakresie deklaruje tylko 53,8% kobiet; co ósma badana przyznaje się do
braku wiedzy i umiejętności w zakresie samobadania piersi.
Prawie wszystkie ankietowane (98,5%) w ciągu minionych 12 miesięcy poddały się badaniom profilaktycznym, którymi oprócz badania ginekologicznego
(69,2%) były najczęściej morfologia krwi oraz badanie stomatologiczne (średnio 78,6%), a także badanie moczu oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Podejmując badania profilaktyczne kobiety motywowane były najczęściej wewnętrznie
(78,1%), tzn. troską o swoje zdrowie i potrzebą uzyskania spokoju. Motywacja
zewnętrzna (nacisk ze strony rodziny i polecenie pracodawcy) była także istotne,
ale jej znaczenie okazało się relatywnie mniejsze. W odniesieniu do trzech kobiet
niepodejmujących działań profilaktycznych motywem tych zaniechań był brak
dolegliwości i zadowalająca samoocena stanu zdrowia.
Podejście do profilaktycznych badań zdrowotnych czy prozdrowotnego
stylu życia wymaga wiedzy, która jest podstawowym elementem świadomości
zdrowotnej. Bez wiedzy nie jest możliwa skuteczna profilaktyka, która wiąże się
z preferowaniem konkretnych postaw, kształtowaniem umiejętności oraz motywacji do działań prozdrowotnych (Gil i Dziedziczko, 2004). Czynnikiem nie mniej
istotnym jest znaczenie przypisywane zdrowiu. Ze stwierdzeniem, że dobry stan
zdrowia decyduje o powodzeniu w życiu, nie zgadza się jedynie 12% respondentek.
2

3

4

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, od połowy lat 70. pierwszej dekady XX wieku
rak piersi był najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów w populacji kobiet. Od połowy lat 80.
nastąpiła stabilizacja umieralności przy stale utrzymującym się wzroście zachorowań i od 2007 r.
rak piersi (C50) jest drugą nowotworową przyczyną zgonów. W 2016 r. stanowił 22,8% wszystkich nowotworów u kobiet. Pobrano z: http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/ (15.10.2019).
W ramach podstawowego programu profilaktycznego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, wykonywana jest mammografia, a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian,
pacjentka kierowana jest do etapu pogłębionej diagnostyki, ze wskazaniem wykonania mammografii, USG piersi lub biopsji. Pobrano z: http://www.nfz-katowice.pl/?a = newsy_pobierz&k0 =
dla-pacjenta&k1 = programy-profilaktyczne&id_l = 210) (15.10.2019).
Na czym polega profilaktyka raka piersi? Pobrano z: http://www.onkonet.pl/dp_prof_rpiersi.php
(25.11.2019).
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Posiadane przez ankietowane przekonania dotyczące prozdrowotnego stylu życia,
w tym roli żywienia i aktywności fizycznej, a także szkodliwości stresu i używek
dla zdrowia, w zdecydowanej większości (średnio 96,8%) okazały się zadowalające. Średnio co druga badana nie traktuje także jako przeszkody w dbałości
o zachowanie zdrowia braku pieniędzy i podejmowanej aktywności zawodowej.
Motywowane wewnętrznie zakładają, że prowadzenie prozdrowotnego stylu życia
pozostaje niezależne od sytuacji finansowej oraz wymagającej i absorbującej pracy. Uzyskane wyniki wskazały także na wysoką świadomość badanych w zakresie
konieczności poszukiwania informacji o zdrowiu, skuteczności działań profilaktycznych we wczesnym diagnozowaniu chorób, a także roli pracowników opieki
zdrowotnej oraz zasadności kampanii reklamowych w promowaniu zdrowia.
Ochrona zdrowia powinna więc pozostawać obiektem projektowania szeroko rozumianych oddziaływań socjalizacyjnych i edukacyjnych, ze znaczącą rolą
edukacji zdrowotnej. W realizacji tego procesu niezbędna staje się zarówno osobista aktywność jednostki, jak również udział środowiska rodzinnego i całego
otoczenia społecznego, dzięki któremu dziecko, a później osoba dorosła, opanowuje cały zakres wiedzy o zdrowiu, przyswaja nawyki i umiejętności służące
zdrowiu, kształtuje odpowiedzialność za zdrowie własne i innych oraz dokonuje
właściwych wyborów służących zdrowiu (Charońska, 2008). Podejmowanie działań związanych z rozpoznaniem, prewencją i leczeniem problemów zdrowotnych
lub modyfikacją warunków, które te problemy wywołują, wpisuje się, w bardzo
szerokim ujęciu, w umiejętność samoopieki zdrowia. Podejmowane w jej ramach
działania opierają się zwykle na wiedzy i umiejętnościach czerpanych zarówno ze
źródeł profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych; podejmowane są samodzielnie
lub z inicjatywy samych zainteresowanych, jak również we współpracy z profesjonalistami medycznymi. Dowartościowanie koncepcji samoopieki znajduje swój
wyraz w możliwościach rozwijania edukacji zdrowotnej zarówno osób chorych,
jak i zdrowych (por. Tobiasz-Adamczyk, 2003). Jest to ważne także z tego względu, że edukacja zdrowotna człowieka dorosłego usytuowana jest poza formalnym
systemem oświatowym, funkcjonując jako element szerszej aktywności społecznej
(Charońska, 2008).
Edukacja zdrowotna, realizowana na odpowiednio wysokim poziomie, skutkuje nie tylko poprawą poziomu zdrowia społeczeństwa, ale również optymalizacją wydatków na jego ochronę. Jednym z miejsc w których może być prowadzona są placówki ochrony zdrowia. Obowiązek działań edukacyjnych wynika
z ustawy o zawodzie lekarza, pielęgniarki i położnej; stanowi także element polityki zdrowotnej naszego kraju. W Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na
lata 2016–2020, w ramach przyjętych Celów Operacyjnych (A, B i C) zakłada
się odpowiednio (A) Poprawę sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa; (B) Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa oraz (C) Ograniczenie
rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym. Realizacja programu ma
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na celu spadek zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego (http://dziennikustaw.gov.
pl/DU/2016/1492/1).
Edukacja zdrowotna skutkuje zmianą sposobu życia, zachęca do dokonywania
korzystnych dla zdrowia wyborów. Dlatego tak ważną rolę w działaniach promujących zdrowie przypisuje się podnoszeniu świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowia i czynników warunkujących jego utrzymanie, a także umożliwieniu
człowiekowi kontroli nad własnym zdrowiem oraz umacnianiu zasobów zdrowotnych tkwiących w jednostce i środowisku (Czabała i Sęk, 2000; za: Juczyński,
2009). Indywidualna odpowiedzialność za zdrowie, rozumiana jako podejmowanie
działań profilaktycznych, także w rozumieniu właściwego stylu życia i dbałości
o strukturę psychiczną, stanowi czynnik w istotny sposób zwiększający skuteczność oddziaływań biomedycznych (Sheridan i Radmacher, 1998).
Funkcjonowanie kobiet w pełnionych przez nie rolach społecznych uwarunkowane jest stanem zdrowia, stanowiąc wartość gwarantującą realizację celów
i życiowych zadań, a tym samym życiową satysfakcję. Podstawy sukcesów w życiu codziennym jak i zawodowym tkwią w zdrowiu, które jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Dokonywanie świadomych wyborów
zdrowotnych wymaga wiedzy, przekonań, działań i prozdrowotnych postaw. A zatem potrzebna jest edukacja zdrowotna, która jako całożyciowy proces wymaga
aktywnego udziału osób w niej uczestniczących.
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Analysis of health behaviors professionally active
women and the need for educational activities
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Summary: The article presents the problems of women's health in the context of
the role and importance of health prevention, understood as undertaking individual
actions to maintain and health multiplication. The results of own research carried out
on a group of 208 professionally active women are presented, showing their health
situation from the perspective of self-assessment of health status, beliefs about health
and preventive measures taken.
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Radzenie sobie ze stresem i z tremą wśród
studentów wybranych kierunków artystycznych
– rola zasobów osobistych
Słowa kluczowe: zasoby osobiste, style radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie
z tremą, studenci kierunków artystycznych.
Streszczenie: Artykuł poświęcono roli zasobów osobistych w radzeniu sobie ze
stresem i z tremą towarzyszącą występom scenicznym. Celem badań była ocena
wzajemnych relacji zasobów osobistych (samooceny, poczucia własnej skuteczności, dyspozycyjnego optymizmu, poczucia kontroli, poczucia koherencji, prężności) i sposobów radzenia sobie ze stresem i z tremą. W badaniu uczestniczyło 96
studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Instrumentalnego Akademii
Muzycznej. W badaniu zastosowano: Skalę Samopoczucia Muzyka przed Występem, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, Skalę Samooceny,
Test Orientacji Życiowej, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności, Skalę Pomiaru
Prężności, Kwestionariusz Orientacji Życiowej, Kwestionariusz „Delta”. Uzyskane
wyniki dowodzą istotnego znaczenia analizowanych zasobów osobistych dla nasilenia określonych stylów radzenia sobie ze stresem i z tremą. Otrzymane rezultaty
zyskały praktyczne aplikacje na gruncie edukacji artystycznej.

Bycie artystą w oczywisty sposób wiąże się z koniecznością wielowymiarowej ekspresji. Naturalnym elementem tej szczególnej roli zawodowej jest doświadczanie różnorodnych stanów emocjonalnych towarzyszących każdemu występowi. Ich wachlarz jest bardzo szeroki – radość, poczucie spełnienia, ale również
rozczarowanie czy gorycz porażki. Podobne przeżycia emocjonalne nie są obce
studentom, którzy świadomie kształtują swoją karierę, a przygotowując się do zawodu, często mają już za sobą pierwsze poważne debiuty. Doskonaleniu warsztatu scenicznego, sprawności zawodowej towarzyszyć powinna troska o zaplecze
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podmiotowe, tzw. zasoby osobiste. O ich roli dla dobrostanu człowieka i przydatności w radzeniu sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami, z wykorzystaniem
argumentów teoretycznych i empirycznych, przekonuje niniejsze opracowanie.
Zasoby osobiste i ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka
Helena Sęk (2003, s. 18) definiuje zasoby osobiste jako cechy świata zewnętrznego, interpersonalnego i podmiotowego, które w procesie konfrontacji
człowieka z życiowymi wymaganiami, spełniając funkcję regulacyjną i prozdrowotną, zapobiegają wystąpieniu stresorów, przekształceniu się napięcia stresowego
w chroniczny stres oraz warunkują skuteczność w radzeniu sobie z nim. Zasoby
osobiste są uznawane (Kirenko, Bochniarz, 2017, s. 153–154) za predyktory subiektywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej jednostki, pomagające efektywnie
walczyć z cywilizacyjnym dystresem. Pełnią kluczową rolę z perspektywy zdrowia
psychosomatycznego, pośrednicząc w radzeniu sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi. Sprzyjają ich kontroli, przeciwdziałaniu pojawianiu się przykrych konsekwencji w wymiarze zdrowotnym, emocjonalnym czy adaptacyjnym,
uodparniają, powodując, że wydarzenia te są doświadczane jako mniej szkodliwe
i zagrażające. Pozostają zatem czynnikami pośredniczącymi w konfrontacji jednostki ze światem, decydując o jej zdrowiu i jakości życia (Chodkiewicz, 2005).
Klasyfikując zasoby, wymienia się zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Te
pierwsze to: zasoby duchowe – poczucie sensu i transgresji; zasoby psychiczne – cechy odpornościowe, m.in. temperament, kompetencje emocjonalne, interpersonalne, cechy struktury ja; zasoby biologiczne – odporność biologiczna:
genetyczna, struktura ośrodkowego układu nerwowego, wydolność fizjologiczna,
odporność immunologiczna itp. Grupę zasobów zewnętrznych tworzą: zasoby
środowiska fizycznego, np. klimat, jakość powietrza, infrastruktura materialna, transport; zasoby społeczno-kulturowe (Sęk, 2003, s. 18). Jan Chodkiewicz
(2005), dokonując rozróżnienia czynników i okoliczności życiowych z uwagi na
ich znaczenie funcjonalne, dzieli zasoby na pomocne i ułatwiające oraz szkodliwe
i utrudniające konfrontację człowieka ze światem. W grupie zasobów korzystnych
wymienia m.in. wsparcie społeczne, poczucie własnej skuteczności i wartości,
optymizm, poczucie kontroli, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,
asertywność, zdrowy tryb życia, realistyczne myślenie, duchowość, wiarę, odporną
osobowość, poczucie koherencji, dojrzałe mechanizmy obronne osobowości czy
inteligencję. Z kolei do czynników niekorzystnych zalicza: osamotnienie, niewiarę
we własne możliwości, negatywną samoocenę, pesymizm, poczucie braku kontroli, nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem, zachowania ryzykowne,
katastroficzne, irracjonalne myślenie, brak wiary w Siłę Wyższą, osobowość typu
A i typu C, orientację egocentryczną, niskie poczucie koherencji, niedojrzałe mechanizmy obronne osobowości czy zmienne o charakterze socjo-ekonomicznym.
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O ważności zasobów dla zdrowia jednostki w teorii zachowania zasobów
przekonuje Stevan Hobfoll (2012). Hobfoll cenione przez ludzi rzeczy określa
mianem zasobów. Mają one charakter materialny (np. dom, samochód), osobisty (istotne predyspozycje, cechy podmiotu, m.in. poczucie własnej skuteczności,
własnej wartości), „energetyczny” (np. uznanie, wiedza, pieniądze). Zasobami są
również sytuacje życiowe (np. zatrudnienie, małżeństwo) (Hobfoll, 2012, s. 20).
Zagrażające lub zaistniałe zakłócenie równowagi w wymianie zasobów pomiędzy
jednostką a otoczeniem, utrata, zagrożenie lub nieszczęśliwe zainwestowanie zasobów rodzi stres (Bielawska-Batorowicz, Dudek, 2012, s. 8). Autor podkreśla,
iż znaczenie cyklów straty i zyskiwania oraz zrozumienie obu tych procesów jest
zasadnicze dla wyjaśnienia reagowania jednostki na stres oraz dla potencjału odporności (Hobfoll, 2012, s. 19).
Wśród istotnych zasobów osobistych, sprzyjających dobrostanowi i wysokiej
jakości życia, wymienia się: prężność jako permanentną zdolność osoby do elastycznego przystosowania do codziennych trudności, jak również wydarzeń traumatycznych (Falewicz, 2016, s. 266); optymizm rozumiany jako stałą tendencję do
postrzegania świata przez pryzmat dodatnich stron występujących w nim zjawisk
(Chodkiewicz, 2005); poczucie kontroli, odnoszące się do jednostkowych oczekiwań wobec tego, w jakim stopniu wzmocnienie lub wynik zachowania uwarunkowane są własnym zachowaniem bądź osobistymi właściwościami (Rotter, 1990,
s. 59–60); poczucie koherencji jako poznawczo-motywacyjny konstrukt, opisujący
możliwość spostrzegania świata jako zrozumiałego, sterowalnego, sensownego,
dostrzegania jego zasobów, pozwalających na sprostanie wymaganiom sytuacji
(Antonovsky, 2005, s. 32–34); poczucie własnej wartości jako przekonanie o autonomicznej wartości własnej osoby i oczekiwanie jej potwierdzenia ze strony innych ludzi i od samego siebie (Borys, 2010, s. 49) i poczucie własnej skuteczności
będące obrazem kompetencji jednostki, jej wyposażenia w środki umożliwiające
przeprowadzenie zamierzonych działań (Juczyński, 2000, s. 11).
Zasoby osobiste – jako perspektywa wyjaśniająca m.in. dobrostan psychologiczny, funkcjonowanie i zdrowie fizyczne – zostały wykorzystane w wielu
opracowaniach teoretycznych i doniesieniach empirycznych (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2003). Badania wskazują, że zasoby osobiste pozostają w istotnej relacji
z jakością życia (Pietras-Mrozicka, 2016; Turosz, 2011), ze zdrowiem i radzeniem sobie z chorobą (Basińska i in., 2017; Ogińska-Bulik, Zadworna-Cieślak,
2018; Ogińska-Bulik, Zadworna-Cieślak, Rogala, 2015; Skrzyński, Lazar-Sito,
Jedrzejczak, 2017), z radzeniem sobie ze stresem (Brytek, 2007; Falewicz, 2016;
Ogińska-Bulik, 2001; Ogińska-Bulik, Zadworna-Cieślak, 2014), z oczekiwaniami
zdrowotnymi (Ziomek-Michalak, 2016), z wypaleniem zawodowym (Chanduszko-Salska, Młynarczyk, 2012), z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, również
zawodowych (Mróz, 2014), z realizacją celów (Łaguna, 2015); odgrywają istotną
rolę w terapii osób uzależnionych od alkoholu (Chodkiewicz, 2010).
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Rola zasobów osobistych w działalności artystycznej
Problem zasobów osobistych w kontekście podejmowania przystosowawczych i nieprzystosowawczych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez
studentów muzyki badała Paulina Szymańska (2015). Ujawniła, iż w przypadku
metod skoncentrowanych na problemie istotny wyznacznik ich stosowania stanowiła utrata zasobów ekonomicznych (wyjaśniała 13% zmienności). Z kolei
zmienną wyjaśniającą w 34% częste manifestowanie zachowań unikowych była
utrata zasobów duchowych. Natomiast duży zysk tych zasobów wraz z niskim
poziomem zysków w obszarze rodzinnym częściowo predestynowały (24% wyjaśnianej zmienności) do koncentracji na własnych emocjach w przypadku zaistnienia
sytuacji stresowej (Szymańska, 2015, s. 41–42).
Wśrod badań poświęconych roli zasobów osobistych w radzeniu sobie ze
stresem i z tremą, szczególnie istotnych w kontekście problematyki podjętej w niniejszym opracowaniu, wymienić należy również doniesienia empiryczne prezentowane przez Patrycję Curyło-Sikorę i Helenę Wronę-Polańską (2018). Otrzymane
rezultaty dowodzą, iż u ponad połowy uczniów średnich szkół muzycznych występuje wysoki poziom tremy (56,1%), ze znaczącym wskaźnikiem symptomów
emocjonalnych, poznawczych i somatycznych. Zauważa się także, że wśród badanych uczniów dominuje styl skoncentrowany na emocjach na średnim i wysokim poziomie oraz częste angażowanie się w czynności zastępcze. Z kolei niski
poziom stylu zadaniowego zauważany jest u większości uczniów (59,1%). Badając związki zdrowia i stylu radzenia sobie ze stresem wśród uczniów szkół muzycznych P. Curyło-Sikora i H. Wrona-Polańska (2018) zaobserwowały, iż ogólna
zmienna, zdrowie, wiąże się pozytywnie ze stylem skoncentrowanym na zadaniu
oraz ujemnie ze stylem skoncentrowanym na emocjach oraz angażowaniem się
w czynności zastępcze. Badaczki wnioskują, iż koncentracja na konkretnym zadaniu do wykonania (np. przygotowaniu do występu) sprzyja zdrowiu holistycznemu, zwiększając poczucie osobistych osiągnięć, poczucie jakości życia, poczucie
braku zmęczenia i poczucie spokoju. Natomiast radzenie sobie z tremą skoncentrowane na emocjach oraz radzenie sobie poprzez angażowanie się w czynności
zastępcze wiążą się negatywnie ze zdrowiem. Jednocześnie skupienie uwagi na
własnych emocjach (np. złości, lęku) istotnie zmniejsza poczucie jakości życia,
poczucie spokoju, poczucie zdrowia, poczucie osobistych osiągnięć i poczucie
braku zmęczenia. W efekcie zastosowanej analizy regresji potwierdzono, iż style
radzenia sobie z tremą (styl skoncentrowany na emocjach i styl skoncentrowany
na zadaniu) okazały się istotnymi predyktorami zdrowia młodzieży uzdolnionej
muzycznie. Zdaniem badaczek w twórczym radzeniu sobie z tremą konieczne jest
zmierzenie się z problemem oraz regulacja emocji – koncentracja na własnym
negatywnym stanie emocjonalnym oraz niepodejmowanie aktywnego działania
w celu poradzenia sobie z tremą mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie (Curyło-Sikora, Wrona-Polańska, 2018, s. 96–97).
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Z kolei rolę poczucia własnej skuteczności wśrod młodych skrzypków
(13–19 lat) badała Julia Kaleńska-Rodzaj (2013). Badaczka dowiodła, iż analizowana zmienna okazała się (zarówno w ocenie samych uczniów, jak i nauczycieli-sędziów kompetentnych) znaczącym predyktorem efektywnego funkcjonowania muzyka na scenie. Problem zasobów osobistych w grupie muzyków podjęły
J. Chanduszko-Salska i A. Młynarczyk (2012). Badaczki wykazały szereg istotnych zależności pomiędzy wymiarami wypalenia zawodowego a zasobami osobistymi (poczuciem własnej skuteczności i prężności). Dowiodły, iż wyższemu
poziomowi poczucia własnej skuteczności oraz prężności towarzyszyło niższe
nasilenie emocjonalnego wyczerpania i depersonalizacji oraz wyższe natężenie
poczucia osiągnięć osobistych (Chanduszko-Salska, Młynarczyk, 2012, s. 97–98).
W niniejszym opracowaniu rolę zasobów osobistych analizowano w odniesieniu do radzenia sobie ze stresem i z tremą wśród młodych dorosłych przygotowujących się do zawodowej kariery scenicznej.
Metodologia badań własnych
Uznając istotne znaczenie zasobów osobistych dla funkcjonowania i dobrostanu jednostki, przemiot badań stanowiła analiza wybranych zmiennych podmiotowych w sytuacji występu scenicznego, ekspozycji społecznej, konieczności
radzenia sobie ze stresem i z tremą wśród studentów Wydziału Instrumentalnego
i Wydziału Wokalno-Aktorskiego1. Cele badawcze dotyczyły oceny udziału i nasilenia posiadanych zasobów osobistych badanych osób, prezentowanych przez
nich sposobów radzenia sobie ze stresem i z tremą oraz określenie wzajemnych
relacji między zmiennymi.
Przyjmując, że style radzenia sobie ze stresem pozostają w istotnym związku z zasobami osobistymi respondentów, sformułowano pytanie badawcze (1):
Czy style radzenia sobie ze stresem wykazują zależność z samooceną, poczuciem
własnej skuteczności, dyspozycyjnym optymizmem, poczuciem kontroli, poczuciem
koherencji i prężnością?
Wykorzystując teoretyczną charakterystykę zasobów osobistych i ich funkcjonalne znaczenie wykazane w badaniach (Curyło-Sikora, Wrona-Polańska, 2018;
Juczyński, Ogińska-Bulik, 2003; Szymańska, 2015), analizowano, czy występuje
istotna relacja pomiędzy poczuciem własnej wartości, poczuciem własnej skuteczności, dyspozycyjnym optymizmem, poczuciem umiejscowienia kontroli, poczuciem koherencji, prężnością a radzeniem sobie z tremą. Sformułowano pytanie
badawcze (2): Czy istnieje związek między strategiami radzenia sobie z tremą
1

Efekty badawcze zreferowane w niniejszym opracowaniu stanowią dopełnienie treści poprzedniego artykułu autorek (Lubrańska, A., Noremberg, J. [2019]). Radzenie sobie ze stresem i z tremą przez młodych dorosłych w sytuacji występu scenicznego na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów wybranych kierunków artystycznych. Edukacja Dorosłych, nr 1,
s. 145–158).
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a zasobami osobistymi wśród badanych osób; czy strategie radzenia sobie z tremą
wykazują zależność z samooceną, poczuciem własnej skuteczności, dyspozycyjnym
optymizmem, poczuciem kontroli, poczuciem koherencji i prężnością?
Badanie przeprowadzono w listopadzie 2018 i w lutym 2019 roku, z zachowaniem wymaganych standardów. Uczestnikami badania było 96 studentów,
70 kobiet (72,92%) i 26 mężczyzn (27,08%), przedstawiciele kierunków instrumentalnych (skrzypce, fortepian, gitara, wiolonczela, klarnet, akordeon, perkusja,
altówka, harfa, fagot, saksofon, trąbka, flet) stanowili 57,6% (n = 60), kierunków
wokalno-aktorskich (wokalistyka, musical, choreografia i techniki tańca) 42,4%
(n = 36).
W badaniu wykorzystano narzędzia badawcze o uznanej wartości psychometrycznej: Skalę Samooceny do pomiaru ogólnego poziomu globalnej samooceny, traktowaną jako stosunkowo stałą cechę, a nie chwilowy stan (Łaguna,
Lachowicz-Tabaczek, Dzwonkowska, 2007); Test Orientacji Życiowej złożony
z 10 stwierdzeń, spośród których 6 ma wartość diagnostyczną dla dyspozycyjnego
optymizmu (Juczyński, 2001); Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności przeznaczoną do pomiaru uogólnionego poczucia własnej skuteczności w radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami i przeszkodami (Juczyński, 2001); Skalę Pomiaru Prężności
rozumianą jako właściwość osobowości, utożsamianą z odpornością psychiczną;
poza wynikiem ogólnym skala mierzy pięć pojedynczych czynników: wytrwałość i determinację w działaniu, otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru, kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancję negatywnych emocji,
tolerancję na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania, optymistyczne nastawienie do życia i zdolność do mobilizowania się w trudnych sytuacjach
(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008); Kwestionariusz Orientacji Życiowej stworzony
przez Arona Antonovsky’ego do pomiaru poczucia koherencji, rozumianego jako
orientacja życiowa składająca się z trzech skorelowanych ze sobą czynników:
poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności i poczucia sensowności (Piotrowicz,
Cianciara, 2011); Kwestionariusz „Delta” do pomiaru zgeneralizowanego poczucia
kontroli jako wymiaru osobowości (Drwal, 1979); Skalę Samopoczucia Muzyka
przed Występem przeznaczoną do pomiaru strategii używanych przez muzyków
do radzenia sobie z tremą związaną z występem (myślenie pozytywne, realistyczna
ocena sytuacji, myślenie katastroficzne, dystansowanie się, bezradność, bagatelizowanie) (Tokarz, Kaleńska, 2005); Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach
Stresowych obejmujący stwierdzenia dotyczące różnych zachowań, jakie ludzie
mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Otrzymane rezultaty odnoszą się do
trzech skal: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu, SSE – styl skoncentrowany na
emocjach, SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Styl skoncentrowany na unikaniu może przyjmować formę: poszukiwania kontaktów towarzyskich (podskala
PKT) lub angażowania się w czynności zastępcze (podskala ACZ) (Endler, Parker,
1990; Strelau Wrześniewski, Szczepaniak, 2005; CISS – Kwestionariusz Radzenia
Sobie w Sytuacjach Stresowych. https://www.practest.com.pl).
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Z zastosowaniem analizy korelacji (r-Pearsona) oszacowano siłę związków
zasobów osobistych (poczucia własnej wartości, poczucia własnej skuteczności,
dyspozycyjnego optymizmu, poczucia kontroli, poczucia koherencji i prężności)
z radzeniem sobie ze stresem i z tremą. W pierwszej kolejności przedstawione
zostaną wyniki ilustrujące wzajemne relacje stylów radzenia sobie ze stresem i zasobów osobistych (tabela 1).
Tabela 1. Radzenie sobie ze stresem a zasoby osobiste – analiza korelacji (badania własne)
Zasoby osobiste

CISS_SSZ CISS_SSE CISS_SSU CISS_ACZ CISS_PKT

Poczucie własnej wartości

,223*

-,561**

-,024

-,074

,035

Poczucie własnej
skuteczności

,345**

-,477**

-,238*

-,217**

-,147

Dyspozycyjny optymizm

,233**

-,256*

-,045

-,119

-0,06

Poczucie umiejscowienia
kontroli

-,037

,386**

,362**

,366**

,238*

Poczucie sensu

,407**

-,553**

-,242*

-,299**

,048

Poczucie zrozumiałości

,216*

-,625**

-,149

-,092

-,146

Poczucie zaradności

,180

-,679**

-,233*

-,335**

-,016

Wytrwałość i determinacja
w działaniu

,509**

-,420**

,165

-,229**

-,046

Otwartość na nowe
doświadczenia i poczucie
humoru

,290**

-,511**

-,069

-,057

-,016

Kompetencje osobiste do
radzenia sobie i tolerancja
negatywnych emocji

,351**

-,574**

-,162

-,194

-,038

Tolerancja na
niepowodzenia i traktowanie
życia jako wyzwania

,366**

-,493**

-,156

-,195

,027

Optymistyczne nastawienie
do życia i zdolność do
mobilizowania się
w trudnych sytuacjach

,268**

-,657**

-,192

-,197

-,104

** korelacja istotna na poziomie 0,01; * korelacja istotna na poziomie 0,05.
Legenda:

CISS_SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; CISS_SSE – styl skoncentrowany na
emocjach; CISS_SSU – styl skoncentrowany na unikaniu; CISS_ACZ – angażowanie
się w czynności zastępcze; CISS_PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich

Rezultaty przedstawione w tabeli 1 wskazują na obecność wielu istotnych
związków pomiędzy zmiennymi. Samoocena pozytywnie wiąże się z zadaniowym stylem radzenia sobie ze stresem i ujemnie, umiarkowanie silnie ze stylem
skoncentrowanym na emocjach. Podobny kierunek zależności wykazują również

138

Anna Lubrańska, Judyta Noremberg

zmienne: dyspozycyjny optymizm, poczucie zrozumiałości, otwartość na nowe
doświadczenia i poczucie humoru, kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji, tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia
jako wyzwania, optymistyczne nastawienie do życia i zdolność do mobilizowania
się w trudnych sytuacjach. Oznacza to, że wzrostowi tych zasobów osobistych
towarzyszy silniejsze korzystanie ze strategii opartych na zadaniu oraz maleje
użyteczność strategii opartych na emocjach. Poczucie własnej skuteczności i poczucie sensowności koreluje dodatnio ze stylem skoncentrowanym na zadaniu oraz
ujemnie ze stylem skoncentrowanymi na emocjach, na unikaniu, na czynnościach
zastępczych. Jednocześnie zewnętrznemu poczuciu kontroli towarzyszy wzrost
korzystania ze stylu skoncentrowanego na emocjach, unikaniu, czynnościach zastępczych i poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Poczucie zaradności koreluje
ujemnie ze strategiami opartymi na emocjach, unikaniu i czynnościach zastępczych. Pierwsze pytanie badawcze, traktujące o związkach stylów radzenia sobie
ze stresem z zasobami osobistymi zyskało empiryczne rozstrzygnięcie.
W tabeli 2 zaprezentowano związki radzenia sobie z tremą z zasobami osobistymi.
Tabela 2. Radzenie sobie z tremą a zasoby osobiste – analiza korelacji (badania własne)
MP

ROS

MK

DYS

Poczucie własnej wartości

,179**

-,255**

-,218*

Poczucie własnej skuteczności

,322**

,265**

-,293

,075

,079

Zasoby osobiste

Dyspozycyjny optymizm
Poczucie umiejscowienia kontroli

BEZ

BAG

-,255**

-,271**

-,073

-,136

-,286**

,011

-,165

-,146

-,293**

-,054

,052

,023

,110

,215*

,220*

,223*

Poczucie sensu

,359**

,268**

-,459*

-,188

-,364**

-,131

Poczucie zrozumiałości

,305**

,256**

-,396**

-,140

-,397**

-,001

,163

,252*

-,382**

-,211**

-,341**

-,005

,291**

,317**

-,294**

-,044

-,332**

-,096

,297**

,230*

-,405**

-,083

-,337**

-,002

,344**

,307**

-,368*

-,081

-,391**

-,003

,258*

,344**

-,440**

-,042

-,457**

-,038

,304**

,308**

-,449**

-,047

-,394*

,025

Poczucie zaradności
Wytrwałość i determinacja
w działaniu
Otwartość na nowe doświadczenia
i poczucie humoru
Kompetencje osobiste do radzenia
sobie i tolerancja negatywnych
emocji
Tolerancja na niepowodzenia
i traktowanie życia jako wyzwania
Optymistyczne nastawienie do życia
i zdolność do mobilizowania się
w trudnych sytuacjach

** korelacja istotna na poziomie 0,01; * korelacja istotna na poziomie 0,05
Legenda:

MP – Myślenie pozytywne, ROS – Realistyczna ocena sytuacji, MK – Myślenie
katastroficzne, DYS – Dystansowanie się, BEZ – Bezradność, BAG – Bagatelizowanie.
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Zaprezentowana macierz korelacji ujawniła szereg istotnych współczynników korelacji. Wykazano, że wraz ze wzrostem samooceny wzrasta tendencja
do myślenia pozytywnego oraz maleje do realistycznej oceny sytuacji, myślenia
katastroficznego, dystansowania się oraz bezradności. Poczucie własnej skuteczności wiąże się dodatnio z myśleniem pozytywnym i racjonalnym ocenianiem
sytuacji oraz ujemnie z bezradnością. Oznacza to, że osoby, które charakteryzują
się wysokim poczuciem własnej skuteczności, przejawiają tendencję do myślenia
pozytywnego i realistycznego oceniania sytuacji, rzadziej natomiast odczuwają
bezradność. Dyspozycyjny optymizm koreluje tylko z jedną zmienną – ujemnie
z bezradnością, co oznacza, że wzrostowi dyspozycyjnego optymizmu towarzyszy
malejące poczucie bezradności. Zaobserwowano również, że zewnętrzne poczucie
kontroli wykazuje pozytywne związki z dystansowaniem, bezradnością i bagatelizowaniem. Wraz ze wzrostem wewnętrznego poczucia kontroli zmienne te tracą
na swej sile. Poczucie sensowności i poczucie zrozumiałości korelują dodatnio
z myśleniem pozytywnym i realistyczną oceną sytuacji oraz ujemnie z myśleniem
katastroficznym, dystansowaniem, bezradnością i bagatelizowaniem. W świetle
prezentowanych wyników wraz ze wzrostem poczucia zaradności wzrasta realistyczna ocena i maleje tendencja do myślenia katastroficznego, dystansowania
i bezradności. Ponadto analiza wykazała, że wytrwałość, otwartość i humor, kompetencje osobiste i tolerancja negatywnych emocji, tolerancja na niepowodzenia
i traktowanie życia jako wyzwania oraz optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania pozostają w dodatnim związku z myśleniem pozytywnym
i realistyczną oceną oraz w ujemnych zależnościach z myśleniem katastroficznym
i bezradnością. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem wymienionych zasobów osobistych wzrasta także pozytywne myślenie i realistyczna ocena, a maleje tendencja
do myślenia katastroficznego i bezradności. Drugie pytanie badawcze, dotyczące
wzajemnych relacji pomiędzy strategiami radzenia sobie z tremą a zasobami osobistymi zyskało weryfikujące potwierdzenie w otrzymanych wynikach.
Dyskusja wyników
Analiza uzyskanych rezultatów wskazuje, iż istotnym korelatem radzenia
sobie ze stresem i z tremą wśród badanych osób jest prężność. Wszystkie pięć
czynników wchodzących w jej skład (wytrwałość i determinacja w działaniu,
otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru, kompetencje osobiste do
radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji, tolerowanie niepowodzeń i traktowanie życia jako wyzwania oraz optymistyczne nastawienie do życia i zdolność
mobilizowania się w trudnych sytuacjach) istotnie wiązało się ze stosowanymi
strategiami zaradczymi, zwłaszcza stylem skoncentrowany na zadaniu, myśleniem
pozytywnym, realistyczną oceną sytuacji (związki pozytywne) oraz stylem skoncentrowanym na emocjach, myśleniem katastroficznym, bezradnością (związki
negatywne). Otrzymana zależność pozostaje zgodna z charakterystyką prężności
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jako ogólnej zdolności do elastycznego i opartego na zasobach radzenia sobie
z zewnętrznymi i wewnętrznymi stresorami. W sposób szczególny podkreśla się
związek prężności z doświadczaniem emocji pozytywnych, warunkujących korzystną poznawczą ocenę sytuacji stresującej (traktowanej bardziej jako wyzwanie
niż zagrożenie). Okoliczność ta sprzyja wyborowi bardziej korzystnych strategii
radzenia sobie. Emocje pozytywne poszerzają bowiem perspektywę spojrzenia,
zachowania i reagowania na sytuację stresową, a emocje negatywne ten zakres
zawężają (Falewicz, 2016, s. 265–270). Judyta Noremberg (2018, s. 158), analizując predyspozycje osobiste uczniów w szkołach baletowych, zauważa, iż poziom
prężności warunkuje umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem o dużym
nasileniu. Autorka jest zdania, iż artysta o wysokim nasileniu prężności w sposób
bardziej twórczy i elastyczny rozwiąże problemy, łatwiej oderwie się od negatywnych doświadczeń, będzie zdolny do wzbudzania pozytywnych emocji. Z kolei
J. Chanduszko-Salska i A. Młynarczyk (2012), we wspominanych badaniach muzyków, dowiodły istotnej roli prężności w przeciwdziałaniu rozwojowi wypalenia
zawodowego, istotnego zagrożenia dobrostanu.
Ważną zmienną w prezentowanych badaniach jest również poczucie koherencji, dodatnio związane z zadaniowym stylem radzenia sobie ze stresem, myśleniem
pozytywnym, realistyczną oceną sytuacji i negatywnie ze stylem emocjonalnym,
unikowym, bezradnością, myśleniem katastroficznym. Podobną zależność odnotowali Jan Terelak i Magdalena Borzyńska (2016), którzy w badaniach studentów
Wyższego Seminarium Duchownego zaobserwowali, iż niskiemu poziomowi po
czucia koherencji częściej niż w przypadku silnego poczucia koherencji towarzyszył wybór stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym na emocjach oraz
stylu skoncentrowanym na unikaniu. Interpretując otrzymaną w badaniu zależność,
należy zauważyć, iż wysokie poczucie koherencji powoduje, że napływające bodźce nie są spostrzegane jako czynniki stresujące. W trudnej sytuacji aktywizowane
są ogólne zasoby odpornościowe, jakimi dysponuje jednostka, nie dopuszczając do
powstania stresu (Bernat, Krzyszkowska, 2017, s. 256). Siła poczucia koherencji
jest tak znacząca, że sam A. Antonovsky określił je mianem „klucza do zdrowia”.
Poczucie koherencji umożliwia bowiem rozpoznawanie i użyteczne wykorzystywanie dostępnych zasobów do określonych wymagań/stresorów, warunkując
skuteczną walkę ze stresorami i stresem (Piotrowicz, Cianciara, 2011, s. 524).
Dla młodego artysty nasilone poczucie koherencji staje się zatem ważnym osobistym zasobem, który może pomóc efektywnie opanować tremę, racjonalne ocenić
stojące przed nim wyzwanie, wypracować zadaniowe spojrzenie na wymagające
i obciążające emocjonalnie sytuacje. W takich okolicznościach przydatne jest poczucie własnej skuteczności i poczucie umiejscowienia kontroli, które w świetle
prezentowanych wyników badań jawią się jako istotne korelaty radzenia sobie ze
stresem i z tremą. To ważny efekt, bowiem wyższe poczucie własnej skuteczności
zwiększa motywację do działania i wiąże się z lepszymi osiągnięciami jednostki (Juczyński, 2000, s. 11), a wewnętrzne poczucie kontroli sprzyja aktywności
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jednostki, jej odporności na stres, warunkuje bardziej realistyczne zachowania,
orientację na cel i przyjmowanie zadaniowej postawy wobec życia i różnych jego
przejawów (Gliszczyńska, 1983, s. 136). Zasoby te sprzyjają wyznaczaniu realnych standardów, ukierunkowują na cel i pomagają w jego realizacji. Pełnią zatem kluczowe funkcje ochronne i adaptacyjne wobec trudnych sytuacji i zdarzeń,
z którymi młody artysta będzie musiał się zmierzyć na swojej drodze zawodowej.
J. Kaleńska-Rodzaj (2013) w swoich badaniach dowiodła, iż poczucie własnej
skuteczności młodych skrzypków stanowiło najważniejszy predyktor jakości publicznego wykonania utworu (w porównaniu z takimi czynnikami, jak podatność
na tremę, strategie uczenia się oraz regulacji zachowania, a także subiektywna
wartość zadania i orientacje motywacyjne).
W odniesieniu do prezentowanych rezultatów cennym zasobem, który wiąże
się ze strategiami radzenia sobie z tremą i ze stresem, pozostaje również poczucie
własnej wartości. O roli tego zasobu przekonuje fakt, iż odgrywa on ważną rolę
w regulacji zachowań, decydując o dobrym samopoczuciu i niwelując negatywne
skutki stresu (Borys, 2010). Postępując w sposób odpowiedzialny, a zwłaszcza
realizując zadania nowe, wymagające ponadstandardowego wysiłku, jednostka
musi uwzględnić własne możliwości, racjonalnie je oceniając. Jeżeli samoocena
jest pozytywna, ale adekwatna, wówczas człowiek reaguje, nawet w trudnych sytuacjach, względnie spokojnie. To sprawia, że poczucie własnej wartości jawi się
jako zasób szczególnie przydatny w działaniach artystycznych. Przygotowując się
do publicznego występienia, młody artysta powinien wykazywać wysoką dozę zaufania do siebie, do swojego talentu i umiejętności warsztatowych. Może wówczas
liczyć na pożądane rezultaty – sukces na scenie, przychylność publiczności oraz
życzliwą ocenę recenzentów. To widać w prezentowanych badaniach – negatywny,
umiarkowanie silny związek poczucia własnej wartości ze stylem radzenia sobie
ze stresem skoncentrowanym na emocjach dowodzi, że brak zaufania do swoich
możliwości, kompetencji, zawodowego warsztatu bardziej sprzyja koncentracji
na własnym stanie emocjonalnym niż na rozwiązaniu problemu. W konsekwencji
chęć obniżenia napięcia emocjonalnego i ograniczenie działania w celu racjonalnego rozwiązania sytuacji stresowej sprzyja pogłębianiu problemu, a osiągany efekt
jest często odmienny i mniej satysfakcjonujący od zamierzonego.
Optymistyczne oczekiwania wobec wyników własnych działań pozwalają artystom zachować dobre samopoczucie w obliczu różnych stresujących wydarzeń
(Kosińska-Dec, Jelonkiewicz, 2003). Zgadzając się z tym poglądem, cieszy uzyskany wynik. Zauważa się ujemny związek dyspozycyjnego optymizmu z emocjonalnym stylem radzenia sobie ze stresem i dodatni związek z zadaniowym stylem
radzenia sobie ze stresem. Oznacza to, iż postawa optymistyczna wzmacnia wiarę
studentów we własne możliwości, pozwala spoglądać w przyszłość z nadzieją, że
wszystkie zaplanowane przez nich cele zostaną zrealizowane i odniosą zawodowy
sukces. Optymizm motywuje do działania, a w sytuacji niepowodzenia pozwala na
przewartościowanie celów, wyznaczenie kolejnych oraz ich skuteczną realizację.
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Przy niskim nasileniu tej cechy rodzi się bezradność oraz nadmierne skupienie na
swoich emocjach, doświadczanym stresie i tremie.
Ważnym tłem dla wyników badań prezentowanych w opracowaniu są istotne
związki zasobów osobistych i objawów tremy, jakie odnotowała P. Curyło-Sikora
(2017). Analizowane w badaniu zasoby (poczucie koherencji, poczucie kontroli, samoocena, poczucie wsparcia, dyspozycyjny lęk, poczucie samoskuteczności
w radzeniu sobie z tremą) wiązały się negatywnie z objawami emocjonalnymi oraz
poznawczymi, a wyższy poziom zasobów współwystępował z niższym nasileniem
tremy i jej symptomów (Curyło-Sikora, 2017, s. 129–130). Obserwowane w badaniu zasoby okazały się również istotne dla radzenia sobie ze stresem, wiążąc
się pozytywnie ze stylem skoncentrowanym na zadaniu i negatywnie ze stylem
skoncentrowanym na emocjach.
Przedstawione rezultaty są szczególnie istotne w kontekście zachowania dobrostanu badanych osób. Cytowane już badania młodzieży uzdolnionej muzycznie, autorstwa P. Curyło-Sikory i H. Wrony-Polańskiej (2018), wskazują na istotne
związki zdrowia i tremy. Otrzymane współczynniki korelacji dowodzą, iż doświadczana przez badanych uczniów trema – jej poziom i objawy (poznawcze, emocjonalne, somatyczne) – wiąże się w sposób istotny z ogólną zmienną zdrowie oraz
wszystkimi jej wskaźnikami (poczuciem zdrowia, spokoju, osobistych osiągnięć,
jakości życia i braku zmęczenia). Niższemu poziomowi tremy i jej objawów –
zwłaszcza tych o charakterze poznawczym i emocjonalnym – towarzyszył wyższy
poziom zdrowia. Trema i jej objawy stanowiły również istotny predyktor zdrowia
w zastosowanej analizie regersji (Curyło-Sikora, Wrona-Polańska, 2018, s. 95–96).
Implikacje praktyczne
Zofia Mockałło (2016) przekonuje, że kapitał psychologiczny, obejmujący
m.in. poczucie własnej skuteczności, nadzieję, optymizm można skutecznie ćwiczyć i rozwijać. Pogląd ten potwierdza analiza efektów – krótko i długoterminowych, po przeprowadzonych działaniach warsztatowych. Akceptując powyższy
pogląd, ważność otrzymanych rezultatów skłania do sformułowania ich praktycznych aplikacji, zaleceń dotyczących konieczności rozwijania i doskonalenia zaplecza podmiotowego.
Implikacje praktyczne przydatne na gruncie edukacji muzycznej formułuje
J. Kaleńska-Rodzaj (2013). Autorka zauważa, iż możliwość kształtowania
i wzmacniania poczucia własnej skuteczności u młodego muzyka warunkowana jest właściwym postępowaniem pedagogicznym i metodycznym. W tym celu
proponuje działania, które obejmują m.in. zwiększenie liczby występów przed
przychylnie nastawioną publicznością (to zapewnia dostęp do pozytywnych doświadczeń, budujących wzmocnień, możliwość ćwiczenia się w występowaniu),
obserwację wykonań innych artystów, znalezienie odpowiedniego nauczyciela-mistrza, dostęp do informacji zwrotnych na temat własnego wykonania utworu,
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świadomość kryteriów oceny wykonania utworu, dobór repertuaru o adekwatnej
trudności, z elementami stanowiącymi wyzwanie oraz możliwość korzystania
z technik wzrostu fizycznego i psychicznego samopoczucia, np. technik regulacji
napięcia emocjonalnego, pozytywnej reinterpretacji, ustalania celów czy zwiększenia koncentracji uwagi w sytuacji ćwiczenia i występu. Ważną rolę autorka
przypisuje odpowiedniemu nauczycielowi, który potrafi kształtować i wzmacniać
poczucie własnej skuteczności ucznia, pozwoli mu uwierzyć w siebie, poznać
i oszacować własne możliwości, wykorzystać w pełni własny potencjał muzyczno-wykonawczy. W innym opracowaniu J. Kaleńska-Rodzaj (2017) podkreśla
ważność psychologicznego przygotowania wykonawcy do występu, konieczność
zachowania równowagi w doskonaleniu fizycznym i psychicznym, uwzględnienia
wzajemnego oddziaływania na siebie tych dwóch sfer, integrowania współpracy
ciała i umysłu. Autorka zaleca ćwiczenia oddechowe (pozwalające kontrolować
i regulować emocjonalne napięcie), relaksację (która stabilizuje reakcje emocjonalne, wzmacnia samoocenę i poczucie własnej skuteczności), wizualizację
(wykorzystując siłę wyobraźni, można uczyć się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami), jak również dbałość o odpoczynek, sen, dietę, organizacyjne i społeczne
wsparcie ze strony otoczenia (Kaleńska-Rodzaj, 2017, s. 51–58).
Na rolę odporności psychicznej oraz roli wsparcia psychologicznego w jej
kształtowaniu u uczniów szkoł muzycznych zwraca uwagę Barbara Wojtanowska-Janusz (2017). Z perspektywy pracy jako psychologa szkoły artystycznej dostrzega ważność specyficznych, rozwojowych problemów młodego człowieka
i okoliczności niespecyficznych, wynikających z formy kształcenia. Kładzie nacisk
na konieczność pracy z uczniami uzdolnionymi muzycznie, proponując zajęcia
warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Autorka zauważa, iż
w procesie rozwijania odporności psychicznej kluczowe jest: kształtowanie bliskich relacji z innymi ludźmi, zmiana sposobu widzenia i interpretacji problemów,
akceptacja zmian, wyznaczanie realistycznych celów, wgląd w siebie, w swoje
możliwości i zasoby, doskonalenie i wzmacnianie pewności siebie, umiejętności
spojrzenia na stresującą sytuację w szerszym kontekście, wizualizacja sukcesu
i tego, co chce się osiągnąć, troska o siebie, własne emocje i potrzeby (Wojtanowska-Janusz, 2017, s. 73–76).
Zawodowe doświadczenie autorek niniejszego opracowania dowodzi, iż
skuteczność wzmacniania zasobów osobistych to proces zależny od wielu czynników, w tym również od zaangażowania, motywacji i zrozumienia otoczenia,
nauczycieli, osób najbliższych. W tych działaniach istotne jest podnoszenie poczucia własnej wartości u artystów poprzez pracę nad perfekcjonizmem (dążenie
do perfekcyjnego wykonania utworu jest często obserwowane), akceptacją siebie,
uświadamianiem mocnych stron, dostrzeganiem codziennych sukcesów, zamianą
celów idealnych na realne, czy myśleniem czarno-białym. Przykładem zniekształcenia poznawczego u artystów jest ocenianie wykonanego zadania czy występu
w kategoriach sukcesu albo klęski. Pożądane efekty może przynieść zdobycie
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umiejętności weryfikacji myśli automatycznych i ich modyfikacja. Cenną umiejętnością jest dokonywanie korygującej autoanalizy wykonania utworu poprzez
odpowiadanie sobie na pytania: Co dzisiaj mi wychodziło szczególnie dobrze?
Jaki element chciałbym jeszcze poprawić? Jakie są moje kolejne cele? Autoanaliza pozwala na planowanie dalszych działań i ocenę ich skuteczności. Umiejętnie
dokonywana, wzmacnia poczucie kontroli i samoocenę. W pracy z adeptami sztuki
scenicznej pomocne są również założenia treningu mentalnego – techniki wyobrażeniowej, opartej na wizualizowaniu własnej osoby podczas występu, wyobrażaniu
sobie kolejno wykonywanych czynności, towarzyszących im uczuć oraz myśli,
pozbawionych lęku i negatywnych ocen. Ta forma wsparcia polecana jest szczególnie osobom, które niewystarczająco skutecznie radzą sobie ze stresem i tremą
związaną z występami.
Podsumowując, dowodząc roli zasobów osobistych dla dobrostanu jednostki,
warto jeszcze raz odwołać się do przywoływanych poglądów S. Hobfolla (2012).
Zdaniem badacza człowiek dąży do pozyskania nowych zasobów, utrzymania tych,
które są w jego posiadaniu; chroni je w sytuacji zagrożenia, dba o ich optymalne
wykorzystanie. Człowiek przekonuje się, co jest ważne dzięki różnorodnym procesom uczenia się, wśród których znajdują się osobiste doświadczenia oraz modelowanie. Dostrzega, co jest potrzebne do zdobycia i zachowania tego, co istotne,
co w życiu warto cenić (Bernat, Krzyszkowska, 2017, s. 262).
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Radzenie sobie ze stresem i z tremą wśród studentów ...
Coping with stress and stage fright among students
of selected artistic faculties – the role of personal
resources
Keywords: personal resources, styles of coping with stress, coping with stage fright,
students of artistic majors.
Summary: The article is devoted to the role of personal resources in coping with
stress and stage fright accompanying stage performances. The aim of the study was
to assess the relationships of personal resources (self-esteem, self-efficacy, dispositive optimism, locus of control, sense of coherence, resilience) and ways of coping
with stress and stage fright. 96 students of the Vocal and Acting Department and the
Instrumental Department of the Academy of Music participated in the study. The
study used: Musician’s State of Being prior to the Stage Act Scale, Coping Inventory
for Stressful Situations, Self-Esteem Scale, Life Orientation Test, Scale Generalized
Self -Efficacy Scale, Resilience Scale, Life Orientation Questionnaire, Delta Questionnaire. The obtained results prove the importance of the analyzed personal resources for the intensification of specific styles of coping with stress and stage fright.
The obtained results gained practical applications in the field of artistic education.
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