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Wstęp

Wyzwania współczesnego świata to kolejny tom jakże ważnych dla człowieka zagadnień, składający się z tekstów młodych adiunktów nauki i badaczy,
którzy pochylili się nad tematyką związaną ze współczesną cywilizacją i jej
istnieniem. Współczesny świat to świat wielkiego postępu, nowych technologii i przemian społecznych i nowego stylu życia. Ludzkość przeżywa w tym
momencie historyczne zmiany.
Świat dzięki szybkiemu rozwojowi nowych technologii stal się „globalną
wioską”. Człowiekowi wiele udało się już osiągnąć, by zapewnić sobie
dobrobyt np. w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa państwa, edukacji
czy komunikacji. Nowa technologia stała się także zagrożeniem. Coraz częściej
gaśnie radość życia, wzrasta brak szacunku, nierówność społeczna i przemoc,
czego przykładem może być tekst autora bliżej nieznanego, a jakże na czasie:

Syn zapytał kiedyś swojego ojca:
„Jak żyłeś wcześniej bez dostępu do technologii:
bez Internetu
bez komputerów
bez telewizorów
bez klimatyzacji
bez telefonów komórkowych? ”
Ojciec odpowiedział:
„Tak jak dzisiaj żyje twoje pokolenie:
bez modlitwy
bez współczucia
bez honoru
bez szacunku
bez wstydu
bez skromności
bez czytania książek .....
My, ludzie urodzeni w latach 1939-1985,
jesteśmy błogosławieni.
Nasze życie jest tego żywym dowodem:
grając i jeżdżąc na rowerach, nigdy nie nosiliśmy kasków.
Nie baliśmy się chodzić do szkoły samotnie od pierwszego dnia.
Po szkole bawiliśmy się do zachodu słońca.
Nigdy nie oglądaliśmy telewizji przez pół dnia.
7
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Graliśmy z prawdziwymi przyjaciółmi, a nie z przyjaciółmi
z Internetu.
Jeśli kiedykolwiek byliśmy spragnieni, piliśmy wodę z kranu,
a nie z butelki.
Nie chorowaliśmy często, chociaż dzieliliśmy tę samą szklankę soku
z czterema przyjaciółmi.
Nigdy nie przytyliśmy, chociaż codziennie jedliśmy dużo chleba
i ziemniaków.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tworzenia naszych zabawek
i zabawy nimi.
Dzieliliśmy się naszymi zabawkami, książkami.
Nasi rodzice nie byli bogaci. Dali nam swoją miłość, nauczyli nas cenić
duchowość, dali nam pojęcie prawdziwych ludzkich wartości – uczciwość,
wierność, szacunek, ciężka praca.
Nigdy nie mieliśmy:
telefonów komórkowych
DVD, PlayStation
Xbox, gry wideo,
laptopów, czatu internetowego.
„Ale mieliśmy prawdziwych przyjaciół!”
Odwiedzając dom przyjaciela bez zaproszenia, byliśmy ugoszczeni prostym i skromnym jedzeniem.
Nasze wspomnienia były na czarno-białych fotografiach,
ale były jasne i kolorowe, z przyjemnością przeglądaliśmy rodzinne albumy i z szacunkiem przechowujemy portrety naszych przodków.
Nie wyrzucamy książek do kosza, stanęliśmy po nie w kolejce.
Nie podawaliśmy naszego życia opinii publicznej i nie rozmawialiśmy
o życiu innych z zachwytem, tak jak ty - pokazując swoje życie na Instagramie, publicznie omawiając swoje rodzinne sekrety w mediach.
Jesteśmy unikalnym i najbardziej wyrozumiałym pokoleniem,
ponieważ jesteśmy ostatnim pokoleniem, które słuchało swoich rodziców
i pierwszym pokoleniem, które słucha swoich dzieci.
Jesteśmy edycją limitowaną.

Wyzwania współczesnego świata można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. A poruszane tematy w niniejszej publikacji mają na celu ukazanie rzeczywistości okiem człowieka myślącego, który jest odkrywcą i zarazem badaczem. Prezentowane prace autorów zawierają zagadnienia bliskie człowiekowi,
napisane w przystępnej formie, których celem jest odkrywanie tajników, nowych zjawisk, z jakimi człowiek często poddawany jest próbie czasu. Zamierzeniem jest, aby niniejsza publikacja z recenzjami godnymi polecenia służyła
8
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szerszej grupie ludzi i nawet trafiła „pod strzechy”. Łączy je jeden fenomenalny cel, jakim jest chęć ukazania współczesnego świata i zachodzących w nim
nieustannie przeobrażeń.
Autorzy tekstów pochylają się nad problemami młodego człowieka
i tematami dotyczącymi (nie)chęci do nauki, ciągłej zmiany systemu oświaty i porozumiewania się, czyli odpowiedniego komunikowania. Współczesny
świat stwarza bariery komunikacyjne, których nie da się „przeskoczyć”.
Niniejsza publikacja poświęcona zostaje zagadnieniom związanym
z procesami, interakcjami zachodzącymi we współczesnym świecie, a także
wyzwaniom, z którymi trzeba się zmierzyć w przyszłości. Autorskie teksty
zaprezentowane w niej zawierają różne podejścia i perspektywy: filozoficzne, socjologiczne, prawnicze, pedagogiczne czy historyczne, niemniej jednak
wszystkie one dotyczą wyzwań i ich skutków, z jakimi zmaga się współczesny
człowiek i świat.
W tomie IV pod wspólnym tytułem Wyzwania współczesnego świata znajduje się osiem autorskich tekstów, których tematyka jakże bliska jest człowiekowi żyjącemu w XXI wieku.
Niniejszą publikację otwiera Wstęp, a po nim rozdział pod tytułem
Wolność wyboru jako złudzenie społeczeństwa konsumpcjonistycznego autorstwa
Agnieszki Bień. Autorka porusza w nim ważny współcześnie problem, jakim
jest proces powstawania i funkcjonowanie społeczeństwa konsumpcjonistycznego – skupionego na zdobywaniu nowych dóbr materialnych kosztem relacji
społecznych, wartości czy często nawet własnego szczęścia. W artykule badaczka skupia się na przyczynach powstania zjawiska, analizuje je i klasyfikuje w odniesieniu do pojęcia wolności wyboru – samą wolność rozumie jako
jeden z mitów konsumpcjonizmu. Całość wywodu zamyka stwierdzeniem,
że w społeczeństwie, w którym dominuje chęć posiadania, panuje „[…] złudzenie, że dzięki temu i tylko temu proszkowi do prania, tej i tylko tej konsoli
do gier, tej i tylko kawie będę szczęśliwy”.
W rozdziale drugim Janusz Kawa podejmuje się problematyki zesłańców
syberyjskich. Rozdział zatytułowany Syberia zesłańców ocalona od zapomnienia
– badania własne prezentuje obraz okrutnej rzeczywistości związanej z zsyłką
ludzki na Syberię. Autor tekstu zagłębia się w kwestię bycia i życia w tamtych
trudnych czasach. Oczami zesłańców przywołuje wspomnienia z tamtych dni
- poświęcone zesłańcom i ich rodzinom. Zwraca szczególną uwagę na relacje
panujące w dobie współczesnej rzeczywistości, a zarazem prezentuje wyniki
badań, które przeprowadził wśród uczniów.
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W kolejnym rozdziale pod tytułem Literatura a religia. Przemiany
i interpretacje autorstwa Ines Załęskiej-Olszewskiej, Norberta Bociańskiego
i Zbigniewa Sperki zostały omówione postawy religijne poszczególnych
filozofów oraz pisarzy. Twórcy ukazują różne wizje przyszłości. Prezentacja
zjawiska religijności na podstawie propozycji literackich z różnych krajów pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wiara człowieka w dogmat może się zmienić pod wpływem literatury. Zjawisko deinstytucjonalizacji religii ma wpływ
na światopogląd współczesnego człowieka.
W kolejnym rozdziale pod tytułem Wybrane aspekty nauczania języka
obcego nowożytnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii autorka tekstu Justyna Drożdż pochyliła się nad uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieszkającymi na terenie Wielkiej
Brytanii, uczącymi się języka obcego. Na wstępie prezentuje główne przepisy
dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w edukacji, obowiązujące w tym kraju oraz opisuje rolę tzw. SENCO, czyli koordynatora do spraw specjalnych
potrzeb edukacyjnych. Kolejno autorka określa obszary specjalnych potrzeb
i wsparcia oraz przedstawia kluczowe strategie nauczania związane z każdym
obszarem. Następnie omawia problemy w przyswajaniu języka obcego, które
mogą napotkać uczniowie z SPE i podaje przykłady dobrych i złych praktyk
w nauczaniu języka obcego uczniów z trudnościami w nauce. Kończąc rozważania, autorka skupia się na wyzwaniu, jakim jest rola nauczyciela i rodziców
w procesie nauczania dzieci z SPE.
W następnym rozdziale pod tytułem Nauczanie on line – pozytywne
i negatywne aspekty korzystania z e-learningowych narzędzi technologicznych
w procesie nauczania i samokształcenia autorstwa Wioletty Praszek poruszona
zostaje problematyka nauczania zdalnego w polskiej oświacie w czasie trwania
pandemii COVID-19. Z permanentnie trwającymi e-lekcjami w sieci polskie
szkolnictwo każdego szczebla ma do czynienia dopiero od 3 miesięcy, jednak
funkcjonowanie w sieci dyrektorów szkół, wychowawców w przedszkolach,
nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich, wykładowców akademickich, uczniów i rodziców pokazuje, że e-nauczanie niesie ze sobą aspekty pozytywne i negatywne. Do plusów możemy zaliczyć: rozszerzenie kompetencji
informatycznych, zwiększenie samodyscypliny oraz podniesienie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Niestety, negatywnych implikacji zdaje się być więcej. Są to m.in.:
zbyt dużo czasu poświęcanego na korzystanie z komputera, rozluźnienie więzi
społecznych i koleżeńskich, nadmierna nadpobudliwość, niesamodzielność
10
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w odrabianiu prac domowych i inne. W artykule omówione jest również
funkcjonowanie różnych platform edukacyjnych oraz aplikacji, które pomagają uczniom i nauczycielom w efektywnym nauczaniu i uczeniu się on line.
Ponadto autorka sygnalizuje nierówności w dostępie do e-nauczania oraz
proponuje krótką syntezę obowiązków nauczyciela, ucznia, dyrektora szkoły
i rodzica w procesie e-learningu, aby przebiegał on możliwie jak najsprawniej
i najefektywniej.
W rozdziale szóstym pod tytułem Realizacja idei niezależnego życia
w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Treningowym autorstwa
Joanny Leśniak zostały zaprezentowane dążenia do niezależności egzystencjalnej jako jednego ze współczesnych wyzwań, które często jest marginalizowane.
Autorka podejmuje tematykę związaną ze wsparciem w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Kluczowym
elementem ŚDS i MT jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, rodzeństwa i opiekunów prawnych w środowisku lokalnym, w miejscu ich zamieszkania i życia. Autorka podkreśla, że życie osób
z niepełnosprawnością intelektualną nie może polegać na „opiece i pomocy”
oraz udzielaniu świadczeń powodujących powstanie zależności od innych osób
i instytucji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny żyć jak każdy
inny człowiek, który ma możliwość wyboru i rozwijania swoich zainteresowań
z korzyścią dla siebie i innych. Niezależność powinna obejmować możliwie
wszystkie sytuacje życiowe, takie jak: miejsce zamieszkania, codzienny tryb
funkcjonowania, relacje osobiste, odzież, żywienie, higienę i ochronę zdrowia,
prawa religijne, kulturalne, seksualne i reprodukcyjne.
Kolejny rozdział autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut pod tytułem
Obraz społeczeństwa w poglądach przedstawicieli szkoły frankfurckiej stanowi
próbę analizy pojęcia społeczeństwa, wraz z negatywnymi czynnikami, z którymi spotykają się jednostki żyjące w grupie. Autorka swoje rozważania oparła
przede wszystkim na myśli i poglądach Ericha Fromma.
Niniejszą publikacje zamyka tekst The Age of International City Networks? History, ecosystem, alliances and biggest challenges of the 21st century
trend autorstwa Lilii Hrytsai została poruszonaproblematyka roli międzynarodowych sieci miast na arenie globalnej.Artykuł ten omawia szereg kluczowych zagadnień związanych z międzynarodowymi sieciami miast, w tym ich
historię, ekosystem oraz Globalne Porozumienie Burmistrzów ds. Klimatu
i Energii jako przykład współpracy między sieciami miast. Także artykuł
przedstawia potencjalne wyzwania, przed którymi stoją samorządy lokalne
wskutek uczestnictwa w wielu międzynarodowych sojuszach miast.
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Wielostronny ogląd omawianych tu spraw, w szczególności związków
i zależności, korelacji w dyskursie naukowym, w wyjątkowy sposób sprzyja
poznaniu różnorodnych poglądów naukowych, które inspirują do nowych
poszukiwań, szerszych badań, dyskusji oraz, co szczególnie istotne, do zastosowań praktycznych dla dobra ogółu.
Przedstawione treści z pewnością nie wyczerpują wszystkich problemów
i związanych z nimi wyzwań współczesnego świata. To jedynie propozycja
niektórych tematów stojących przed człowiekiem XXI wieku. Jest to zachęta
do dalszej eksploracji, rozważań, dyskursu i refleksji nad wyzwaniami współczesnego świata.
Autorzy tekstów podjęli się ważnych i doniosłych tematów dla współczesnego człowieka. Wybór tych zagadnień i analiz podyktowany był względami
merytorycznymi i praktycznymi. Autorom zależało bowiem na zebraniu bardzo rozproszonej w literaturze i piśmiennictwie wiedzy związanej ze wskazanymi wyżej problemami. Wyrażam nadzieję, iż lektura niniejszej publikacji
przyczyni się do lepszego poznania wyzwań współczesnego świata, z jakimi
człowiek ma do czynienia.
Należy mieć nadzieję, że każdy Czytelnik, biorąc do ręki ową publikację,
znajdzie wiele stosownych treści dla siebie. Ten szeroki wachlarz zagadnień
w niej zawartych zapewne stanie się również pretekstem do dalszych przemyśleń, badań czy też refleksji nad przyszłością współczesnego świata.
Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych
artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Krystynie Barłóg, prof. nadzw. dr. hab. Paulinie Fomie, prof. nadzw. dr. hab. Maciejowi Wożniczce, dr. Piotrowi Andrzejewskiemu, dr. Joannie Leśniak, dr. Agnieszce Małek, dr. Annie Moskwie,
dr. Tomaszowi Świdrowi, a także mgr. Joannie Garbulinskiej-Charchut i mgr.
Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor Naukowy

12

Agnieszka Bień
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Wolność wyboru jako
złudzenie społeczeństwa
konsumpcjonistycznego
Freedom of choice as an illusion
of consumerist society
Wstęp
Badacze z obszaru nauk społecznych podkreślają, że główną cechą współczesnego społeczeństwa jest dążenie do coraz większej konsumpcji, stawiania
dóbr materialnych ponad dobra duchowe oraz poszukiwanie coraz to nowych
obszarów celów życiowych. Współczesny człowiek chce coraz więcej w coraz krótszym czasie. Otacza się gromadzeniem coraz większej ilością rzeczy
– materialnych oraz wszelkiego rodzaju usług np. zabiegów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych. Stawia znak równości pomiędzy „mieć” a „być”. W jaki
jednak sposób należy rozumieć pojęcie konsumpcji? Felicjan Bylok podnosi,
że „[…] konsumpcja jest procesem zaspokajania różnorodnych potrzeb, obejmującym wszystkie formy zachowania dotyczące uzyskiwania i użytkowania dóbr
lub usług, służących temu celowi, uwarunkowanym czynnikami ekonomicznymi,
psychicznymi i kulturowymi” (Bylok 2013: s. 18). Stanisław Lis twierdzi natomiast, że pojęcie to nie można definiować jednozakresowo. Według socjologa
jest to zespół pojęć i zagadnień wzajemnie wpływających na siebie. Zalicza do
nich:
[…] zniszczenie dóbr konsumpcyjnych, zaspokojenie ludzkich potrzeb
i pragnień; dobra i usługi konsumpcyjne, które mogą nabywać jednostki i zbiorowe podmioty; popyt na dobra i usługi konsumpcyjne; postawa
konsumpcyjna. Te elementy tworzą, jak się wydaje, główną treść pojęcia
konsumpcji[…] (Lis 2008: s. 27).

Rozumienie tego pojęcia przez badacza jest szerokie i zawiera w sobie
zespół zjawisk, które zawierają się w analizowanym zakresie.
13
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Erich Fromm rozumie konsumpcjonizm jako pasywną postawę wobec
świata – chciwość, która kształtuje homo consuments. Podnosi, że „cały świat
w swoim bogactwie zostaje przekształcony w przestrzeń konsumpcji. W akcie
konsumpcji człowiek pozostaje pasywny i łapczywie pochłania jej przedmioty.
[…] Przedmioty konsumpcji […] nie są odbierane pod kontem rzeczywistych ludzkich uzależnień ale pod naciskiem jednego potężnego pragnienia:
potrzeby posiadania i używania. Konsumpcja jest wyalienowaną formą
utrzymywania kontaktu ze światem, który nie jest przedmiotem zainteresowania i trosk człowieka, lecz staje się celem jego chciwości (Fromm
1998: s. 80).

W tym znaczeniu jednostka ludzka w procesie konsumpcji nabywa wszelkiego
rodzaju dobra oraz zaspokaja swoje potrzeby kulturowe, biologiczne a nawet
eschatologiczne (Patrzałek 2004: s. 27). Pogląd Fromma podziela m.in. Zygmunt Bauman. Podnosi on, że ponowoczesny człowiek został zmuszony do
„stworzenia siebie” oraz „dookreślenia siebie” (Baumman 2006: s. 59). Współczesne społeczeństwo wymaga tego i uczy jednostkę w procesie socjalizacji.
W momencie zaniku wartości normatywnych podmiot zobowiązany jest do
poszukiwania nowych obszarów samookreślenia. Wyrazem tożsamości staje
się więc konsumpcja i posiadane dobra. Z nieokreślonej masy społecznej jednostka staje się np. fanem Formuły 1, posiadaczem torebek Kazar czy kolekcjonerem dzieł klasyków filozofii. Posiadane rzeczy określają człowieka
i budują jego wizerunek społeczny. W takich realiach wyłania się nowe społeczeństwo – społeczeństwo konsumpcjonistyczne.
Społeczeństwo konsumpcjonistyczne
Po zakończeniu II wojny światowej społeczeństwo i władze państwowe
stanęły przed trudnym zadaniem zbudowania nowej rzeczywistości. Z jednej
strony konieczne były działania zmierzające do odbudowy zniszczonych terenów i miast, z drugiej – przezwyciężenia traumy, która zerwała więzi rodzinne,
społeczne i lokalne. W świecie bez wartości próbowano stworzyć je od nowa.
Wydawało się, że zaspokojenie dóbr materialnych doprowadzi do złagodzenia
traumy społecznej i odbudowy „kręgosłupa moralnego”. Niestety działania te
doprowadziły do powstania nowej rzeczywistości jaką jest społeczeństwo konsumpcjonistyczne. Terminu tego jako pierwszy użył Jean Baudrillard (Baudrillard 2006). Określił je jako całokształt rzeczywistości społecznej, w której centralną wartością jest konsumpcja. Jednostka w procesie utożsamiania
14
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nabywa cech „postulowanych” przez rynek. Baudrillard, w oparciu o koncepcję społeczeństwa ponowoczesnego Zygmunta Baumana (Bauman 2007) oraz
społeczeństwa ryzyka Ulricha Becka (Back 2002), definiuje społeczeństwo
konsumpcjonistyczne jako proces zmian pojawiający się w drugiej połowie
XX wieku. Według badacza zmiany te odbywały się w trzech fazach. Pierwsza z nich obejmowała zmianę centrum wartości człowieka. Zmniejszenia się
produkcji oraz wzrostu znaczenia usług doprowadziły do zmiany postrzegania
wartości. Nastąpiło odchodzenie od podmiotu reprezentowanego jako idee
lub wartości oraz zastępowanie go poprzez przedmiot.
To co dotychczas było łączone i utożsamiane z podmiotem, czyli racjonalność, wiara w sens i możliwości uporządkowania rzeczywistości, jednoznaczności, dialektyczne opozycje porządkujące i organizujące nasze
poznanie i wizję świata, zostaje zastąpione przez właściwości symboliczne
przez przedmiot, czyli odwołanie do emocji, niejednoznaczności, nieuporządkowanie, brak jednej dominującej wizji oraz sposobu interpretacji
otaczającego świat (Zientek 2013: s. 167).

Drugi proces Baudrillard nazywa „uwodzeniem” – przedmiot wydaje się
atrakcyjny dla kupującego, zachęca go do dalszych działań – do tego aby go
nabyć. Socjolog podnosi, że „uwodzenie” jest zjawiskiem przeciwnym do produkcji1. W procesie produkcji przedmiot nabywa pewnej wartości, posiada
własną tożsamość oraz realność. W czasie „uwodzenia” traci on swoją realność
– potrzebujemy wszystkiego coraz więcej, coraz częściej (Baudrillard 2006).
Samo posiadanie, według Baudrillarda nie jest jednak bezpośrednim wyznacznikiem społeczeństwa konsumpcjonistycznego. W ten sposób przechodzimy
do trzeciego procesu opisywanego przez Francuza - jest nim zmiana znaczenia
symbolu rzeczy.
Filozof zauważa, iż klasyczne rozumienie przedmiotów, jedynie jako
obiektów materialnych, nie czyni z nich jeszcze obiektów konsumpcji.
Dopiero ich postrzeganie i funkcjonowanie na zasadzie znaków pozwala
włączyć je w obieg procesu społecznego konsumowania. Baudrillard zapoczątkował tu zatem swoją teorię wartości znakowej przedmiotów, łączącą przedmiot ze społecznym prestiżem i znaczeniem, jakie ze sobą niesie.
Stając się znakami, obiekty otrzymują własną logikę i wartość, których
źródłem są relacje z innymi obiektami – znakami oraz różnice pomiędzy
nimi. Zostają włączone w określoną serie oraz system znaczeń, stają się
elementem szerszego kodu znaczeniowego (Zientek 2013: s. 169-170).
Podkreślenie wymaga, że socjolog nie dokonuje przeciwstawienia konsumpcji i produkcji –
twierdzi, że zjawiska te wzajemnie się dopełniają.

1
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Konsumpcja według Baudrillarda jest pozbawiona granic – możemy
kupować w nieskończoność a rynek będzie dostarczał nam coraz to nowych
możliwości zakupu.
Pier Bourdieus za narzędzie realizacji możliwości spełniania potrzeb konsumpcjonistycznych uważa pieniądze. Pozwalają one na nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju usług i przyjemności. Pieniądze spełniają także rolę
narzędzia tworzenia hierarchii społecznych. Badacz podnosi, że:
społeczna dyskryminacja, władza i tym podobne, pozostając zasadniczym
czynnikiem, opuściły sferę dochodu i zwykłego bogactwa […] Wiedza,
kultura, struktury odpowiedzialności i podejmowania decyzji, władza
są kryteriami, choć nadal w szerokim zakresie wiążą się z bogactwem
i poziomem dochodów, w znacznej mierze zdegradowały te ostatnie, wraz
z zewnętrznymi oznakami statusu, w porządku społecznym uwarunkowań wartości, w hierarchii kryteriów władzy (Boudrieus 2005: s. 215).

Socjolog teorię swoją oparł na analizie grup statusu Maxa Webera (Weber 2002) oraz teorii klas społecznych Karola Marksa (Marks, Engels 1951).
Historyk konsumpcji John Brewer analizując w wymiarze czasowym
współczesne społeczeństwo podnosi, że posiada ono siedem cech, które określa go jako ponowoczesne, rozwinięte społeczeństwo konsumpcjonistyczne
(Brewer 1998: s. 52-57):
1. Kupujący ma możliwość wyboru z szerokiego wachlarza dób i usług.
Różnorodność ofert dóbr ma za zadanie zaspokoić potrzeby podstawowe, czyli konieczne do życia oraz potrzeby „przyjemności”, które celem jest spełnienie „życzenia” konsumenta.
2. W społeczeństwie konsumpcjonistycznym następuje skomplikowany
system komunikacji. Przedmiotom i usługom nadawane są znaczenia symboliczne o wielowarstwowej strukturze.
„Kształtowanie zróżnicowanych symboli dób i usług, i ich znaczenia społecznego pozwala wpływać na kształtowanie potrzeb konsumenckich poprzez
ich stymulowanie i wzmacnianie za pomocą różnych technik i metod, np.
reklamę, modę, marketing itp.” (Bylok 2013: s. 110).
3. W społeczeństwie konsumpcjonistycznym następuje proces kształtowania obszarów przedmiotu konsumpcji jako sfer gustu, mody i stylu życia.
Przedmioty stają się nośnikiem pewnego rodzaju sposobu życia – demonstrują
postawę egzystencjalną jednostki.
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4. We współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnych następuje wzrost
znaczenia konsumpcji w czasie wolnym - jednostką coraz częściej wybiera
zakupy jako formę spędzania wolnego czasu (Dylus 2007: s. 5-29).
5. W strukturze społecznej możliwe jest wyodrębnienie różnego rodzaju
form konsumenta.
Z jednej strony pojęcie konsumenta oznacza specyficzny podmiot działań,
np. ochrona interesów konsumenta poprzez organizacje konsumenckie; system informowania konsumenta, np. poprzez fachowa literaturę, badania
rynkowe zachowani konsumenckich. Z drugiej strony termin ten oznacza
osobę pełniącą określone role konsumenckie w społeczeństwie. Jednostka
poprzez pełnione role konsumenta integruje się z innymi osobami, które
pełnią podobne role (Bylok 2013: s. 110).

6. W społeczeństwie konsumpcjonistycznym następuje proces
kształtowania się kultury konsumpcji jako ostatniego etapu społeczeństwa kapitalistycznego. Pod wpływem tego rodzaju działań następuje
zmiana hierarchii wartości oraz sakralizacja dóbr materialnych.
7. We współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym pojawiają się
stanowiska krytyki konsumpcji oraz możliwych konsekwencji wynikających z jej dominacji. Wśród badaczy pojawia się pojęcie „opium dla
ludu”, który oddaje uzależnienie od ciągłej potrzeby zwiększenia liczby
tego, co się posiada. Kupowanie staje się narkotykiem, a uczucia jakie
towarzyszą temu procesowi uzależniają jednostkę od niego2.
Analiza J. Brewera jest jedną z najbardziej systematycznych teorii społeczeństwa konsumpcjonistycznego, które można odnaleźć w literaturze przedmiotu. Badacz w sposób krytyczny opisuje problematykę kierunku rozwoju
społecznego krajów wysokorozwiniętych. Niestety prognozy te nie są optymistyczne, wręcz przeciwnie – wytwarzają pewnego rodzaju pesymizm społeczny.
Dzieje się tak:
bowiem społeczeństwo tego typu narzuca swoim członkom pełnienie ról
konsumentów, ale tez do tych ról przymusza. Mechanizmami przymusu
jest socjalizacja konsumencka, która opiera się na normach i wartościach
konsumpcyjnych, narzucając ludziom normatywne wzory zachowani konsumpcyjnych. Przez pryzmat konsumpcji ludzie postrzegają i rozumieją
świat zewnętrzny. Konsumpcja jest jak gdyby <różowymi okularami>, poprzez które konsument postrzega świat i go rozumie (Bylok 2013: s. 111).

2 Jako przykład takich działań można podać np. akcje „Minimalizm w praktyce” czy działa
Alternatywa Slow Movement.
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Wolność jako mit
społeczeństwa konsumpcjonistycznego
Konsument nabywając nowy produkt nie otrzymuje rzeczy – otrzymuje
emocje, wartość, potencjał. „IBM nie sprzedaje komputerów, ale rozwiązania
problemów informatycznych i możliwości dla biznesu. Swatch nie produkuje
zegarków, ale rozpowszechnia ideę czasu. Diesel nie sprzedaje ubrań, ale styl
życia. Anita Roddick, pomysłodawca i właściciel sieci sklepów z ekologicznymi kosmetykami The Body Shop wyjaśnia, że jej sklepy nie są tym co sprzedają, ale są nośnikami – komunikatorem pewnej idei –filozofii niezależnej
kobiety oraz ekologicznego i etycznego biznesu” (Klain 2003: s. 25). Przedstawiciele Szkoły Frankfurdzkiej w socjologii nazywają to zjawisko „przemysłem
kulturowym” (Bylok, Swadźka, Walczak- Duraj 2017: s 140-142). Kultura
w tym rozumieniu jest wytworem przemysłu rozrywkowego, potrzeby chwili
zaspokojenia uczucia luksusu i wyższości nad innym. Wyrazem tego rodzaju
kultury jest wolność - choć bardziej odpowiednim sformułowaniem wydaje
się pozorna wolność. W świecie zdominowanym przez konsumpcję dominują
wartości hedonistyczne, indywidualistyczne i sublimacji. Hedonizm rozumiany jest tutaj jako dążenie do przyjemności i rozkoszy. Jak podkreśla Felicjan
Bylok „[…] konsument kupuje oferowane produkty nie ze względu na funkcjonalna użyteczność, lecz ze względu na cechy niematerialne, np. zawartość
symboliczną, która oznacza możliwość doznawania przyjemności w sytuacji,
gdy konsument je zakupi” (Bylok 2013: s. 94).
Indywidualizm, jako wartość związany jest z dążeniem jednostki do
praktykowania własnej i specyficznej metody praktykowania konsumpcji.
Człowiek w wyniku budowania swojej tożsamości dąży do stworzenia niepowtarzalnego sposobu doboru środków materialnych. W ten sposób kreuje siebie i wyraża w społeczeństwie. Marek Krajewski podnosi, że konsumpcjonizm
buduje tożsamość jednostki ponieważ:
1. Doskonalenie samokontroli w wyborze dóbr głównych i pobocznychjednostka w ten sposób buduje światopogląd i hierarchię wartości.
2. Posiadanie pewnego rodzaju dóbr materialny ( i tylko ich) pozwala na
manifestacje swoich poglądów oraz reprezentowanego światopoglądu.
3. We współczesnym społeczeństwie wartości konsumpcyjne stają się
jedynymi wartościami, które pozwalają na tworzenie tożsamości grupowych
oraz na identyfikację jednostki w niej (Krajewski 1997: s. 4-5).
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Z samym pojęciem indywidualizmu powiązane są wartości sublimacji.
Jest to pewnego rodzaju „znawstwo”, w którym jednostka wybiera przedmioty
kierując się dominującą estetyką, stylem, oryginalnością oraz gustem jako wyznaczniku stylu życia „ważnych” grup społecznych (Bylok 2013: s. 97).
Jest to pewnego rodzaju „konsumpcja na pokaz” (Back 2002: s. 118130), gdzie nabyte dobra sygnalizują swój ekskluzywny charakter. Tego rodzaju „dobra – symbole” pełnia szereg funkcji społecznych: komunikacyjną
(jednostka wykorzystuje symbolikę dóbr do budowy stosunków społecznych
z innymi ludźmi), funkcję ekspresyjną/ tożsamościową (możliwość wyrażenia tożsamości poprzez zakup i posiadanie własnego dobra) oraz statutowa
(posiadanie pewnych dóbr wymaga posiadania odpowiednich środków materialnych) (Veblen 1971: s. 75-80). Jak podkreśla Bylok „wszystkie te funkcje
dóbr konsumpcyjnych w większym albo mniejszym stopniu mogą służyć do
sygnalizowania miejsca, jakie zajmuje jednostka w strukturze społecznej albo
do jakiej zgłasza akces. Jednostka za pomocą dóbr symbolicznych demonstruje posiadany status społeczny” (Bylok 2013: s. 101).
Aby wyżej opisane funkcje „przedmiotu – dobra” mogły być realizowane
konieczna jest możliwość niegraniczonego wyboru przedmiotów i usług. Rynek konsumencki w świecie współczesnym nie może być ograniczony przez
żaden czynnik zewnętrzny. Wolność rozumiana jest tutaj jako prawo do wybrania konkretnego stylu życia.
W społeczeństwie feudalnym jak i przemysłowym wolność wyboru stylu
życia bywa mocno ograniczona. Styl życia był warunkowany wcześniej
przynależnością stanową, a później klasową i warstwową. Dopiero w społeczeństwie konsumpcyjnym człowiek nie jest społecznie przymuszony do
zachowań zgodnych z określonym stylem życia, związanym z dana klasą czy warstwą społeczną. Może wybierać dobra, które są mu niezbędne
do budowy własnego, indywidualnego stylu życia, jeśli ma ku temu środki. Pomimo wolności wyboru dóbr, które na rynku są w nieograniczonej,
konsument nie jest wolny w sposób bezwzględny. Ograniczeniem wolności
nie jest dostępność środków konsumpcji, gdyż na rynku występuje obfitość
dóbr konsumenckich i świadczonych usług, lecz wysokość osiąganego dochodu i stan posiadanego majątku. A to związane jest z posiadaniem pracy.
Można wysnuć tezę, że przymus społeczny został zastąpiony przymusem
ekonomicznym. Zatem wolność ta nie jest udziałem wszystkich członków
społeczeństwa. Nieosiągalne jest dla ludzi ubogich (Bylok 2013: s. 117).

Zygmunt Bauman podkreśla, że wolność wyboru w świecie społeczeństwa konsumpcjonistycznego pełni rolę czynnika stratyfikacyjnego – czym
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większa możliwość wyboru, tym większe poczucie wolności jednostki. Współcześnie status posiadania odwzorowuje status społeczny jednostki a ilość posiadanych funduszy - poziom wolności człowieka (Bauman 2000: s. 151).
Podsumowanie
Proces konsumpcji nie jest zjawiskiem oderwanym od rzeczywistości
społecznej, politycznej czy medialnej. Kształtowanie się postaw konsumenckich wywołane jest potrzebą władzy, prestiżu, szybkiej satysfakcji oraz zaimponowania grupie wpływu. Wolność wyboru kultywowana i podkreślana
w spotach reklamowych, kampaniach politycznych i społecznych ograniczona
jest możliwościami finansowymi poszczególnej jednostki. To czy dany przedmiot jest ekskluzywny decyduje grupa ekspertów promująca go na rynku.
„Przedmioty – dobra” bardzo szybko zyskują na wartości, aby następnie zostać
zastąpione przez coś innego – lepszego, ciekawszego, oryginalszego. Ta pozorna wolność wyboru „usztywnia” podziały społeczne, marginalizację jednostek
słabych i niedostosowanych oraz przewartościowuje obszar normatywny społeczności. Tworzy złudzenie, że dzięki temu i tylko temu proszkowi do prania,
tej i tylko tej konsoli do gier, tej i tylko kawie będę szczęśliwy.
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Streszczenie
Współcześnie zauważyć można powstanie nowego zjawiska społecznego
jakim jest powstanie społeczeństwo konsumpcjonistyczne. Grupę tą kształtuje częsta zmiana poglądów, hierarchii wartości oraz poszukiwanie coraz
to nowszych metod zaspokajania przyjemności. W tak rozumianym świecie
wolność staje się narzędziem budowania „ja” jednostki. Jest to jednak mit
konsumpcjonizmu – w rzeczywistości wybór danego produktu podyktowany
jest perswazją zewnętrza (reklamą, spotem lub moda). Prowadzi on także go
nasilania się nierówności społecznych.
Słowa klucze: społeczeństwo konsumpcjonistyczne, wolność, indywidualizm,
nowoczesność, homo consuments

Summary
Nowadays one can notice the emergence of a new social phenomenon
which is the emergence of consumerism society. This group is shaped by
frequent change of views, hierarchy of values and the search for ever newer
methods of satisfying pleasure. In the world understood in this way, freedom
becomes a tool for building the self. However, this is the myth of consumerism 22
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in fact, the choice of a given product is dictated by the persuasion of the
outside (advertising, spot or fashion). He also leads him to escalate social
inequalities.
Key words: consumerism society, freedom, individualism, modernity, homo
consuments
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Syberia zesłańców
ocalona od zapomnienia
- Badania własne
Siberia of deportees saved from oblivion
- Own research

Nasza wywózka była szczególna. O ile poprzednie były trudne ze względu na klimat, atmosferę, to nas wywożono, a Niemcy nas bombardowali
(…). Zginął jeden człowiek. Pamiętam, gdy dorośli mówili: +jaki on jest
szczęśliwy+. Ja już byłam dziewczynką myślącą i zapytałam: +mamo, jaki
szczęśliwy? Przecież on nie żyje+, a wtedy mama mi powiedziała: +dziecko, bo on spocznie w polskiej ziemi, a my nie wiadomo gdzie+(Parycka
2018).

Maria Gabinowicz

Wprowadzenie
Po roku 1939, kiedy Armia Czerwona zajęła obszary Polski wschodniej,
władze ZSRR podjęły szereg działań, których celem była przede wszystkim
sowietyzacja zarówno struktur państwa polskiego, jak i polskich obywateli.
Doprowadziło to do tzw. wyborów delegatów ludowych w dniu 22 października 1939 roku. Wybory pozwalały głosować na wybranych już kandydatów,
bardzo często ludzi prostych bądź analfabetów, którzy nie domyślali się jakiej
sprawie służą. Następstwem wyborów delegatów było przyłączenie do ZSRR
zgodnie z prawem aż 51% ziem powojennej Polski, a nowo wybrane władze
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przystąpiły do bardzo dużych przekształceń we wszystkich prawie dziedzinach
życia (Applebaum 2005: s. 101).
Jednym z takich przekształceń była sowietyzacja gospodarki, która odbiła się na zaopatrzeniu, ponieważ wszelkie dobra pochłaniane były przez rynek radziecki. Skutkowało to pojawieniem się nieznanych wcześniej kolejek
oraz reglamentacją podstawach środków konsumpcji. Miały również miejsce
liczne aresztowania, usuwanie urzędników bądź działaczy państwowych. Wyłapywano również żołnierzy i oficerów. Profesorowie wyższych uczelni oraz
nauczyciele zmuszani byli do składania deklaracji lojalności. Warto przy tym
wspomnieć, że zaostrzyły się także stosunki narodowościowe oraz klasowe. To
wszystko sprawiło, że władze poza egzekucjami i aresztowaniami podejmowały jeszcze inne kroki w rodzaju masowych deportacji, które przeprowadzone
były w lutym, kwietniu oraz czerwcu w 1940 roku, a także w maju i czerwcu
1941 roku. Ludzi, którzy zostali deportowani rozwożono do oddalonych od
szlaków komunikacyjnych kołchozów Kazastanu, Kraju Ałtajskiego oraz Kraju Krasnojarskiego. Według szacunków było aż 2500 tysiąca różnych skupisk
Polaków (Applebaum 2005: s. 102).
Literatura tych i późniejszych czasów często skupia uwagę na losie dzieci, które dzieliły losy dorosłych osób. Na podstawie orientacyjnych danych
ambasady Polskiej w ZSRR w końcu 1941 roku, a więc w czasie wojny niemiecko-sowieckiej w głębi tego kraju mogło przebywać aż 132 tysiące dzieci
i młodzieży do lat 18. Warto podkreślić, iż wskutek ewakuacji Armii Polskiej
pod dowództwem gen. Władysława Andersa, wraz z którą ZSRR opuściło
114 tysięcy osób m.in. żołnierzy, dzieci i cywilów oraz wskutek braku przyrostu naturalnego, dużej śmiertelności spowodowanej złymi warunkami życia
w 1943 roku w ZSRR pozostało niemal o połowę mniej dzieci i młodzieży
(Srebrakowski 2003: s. 29).
Do momentu zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy władzami ZSRR a emigracyjnym rządem polskim w Londynie w kwietniu 1943 roku,
opiekę nad polskimi zesłańcami sprawowały Ambasady Polski, w Moskwie
oraz Kujbyszewie. Mogło się to odbyć w opaeciu układu (sikorski-majski)
z 21 sierpnia 1941 roku, obejmującego amnestią obywateli Polski. Rozpoczęto wówczas organizowanie Armii Polskiej oraz utworzono 20 Delegatur
ambasady tam, gdzie istniały największe skupiska Polaków, a więc w Kirowie,
Archangielsku, Czkałowie, Saratowie, Czelabińsku, w Syktywkarze, Kustanaju, Barnaule, Pawłodarze, Krasnojarsku, Czimkencie, w Akmolińsku, Ałma-Acie, Samarkandzie, oraz Aszchabadzie (Srebrakowski 2003: s. 30).
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Wspomniane delegatury nie zaspokajały potrzeb schorowanych Polaków,
umożliwiały jedynie wsparcie materialne, żywnościowe, zapewniały odzież
i informację. Przy delegaturach powstały sierocińce uważane przez wielu za
zwyczajne przedszkola. Na powołanie oddzielnej instytucji dla dzieci Moskwa
pozwoliła 24 grudnia 1941 roku. Powstanie sierocińców było niezbędne, gdyż
wiele dzieci pozostawało bez nadzoru oraz bez opieki. Rodzice często musieli
pracować po 12-14 godzin dziennie, na przydział żywności. Warto zaznaczyć, że w delegaturach przebywały też dzieci osierocone i zagubione podczas
transportu. Znajdowały się tam również dzieci porzucone, utrzymywały się
z żebraniny (Srebrakowski 2003: s. 30).
Wspomniane wyżej przedszkola miały charakter świetlic, w których dzieci mogły się bawić i w których znajdowały się pod opieką dorosłych. Natomiast starsze dzieci przebywające w przedszkolu uczyły się, często od podstaw wobec wtórnego analfabetyzmu, mówić i pisać po polsku. Jednak co
najważniejsze, w przedszkolach w delegaturach dzieci mogły coś zjeść. Warto
przypomnieć, iż w tych czasach głód był w delegaturach głównym powodem
chorób i śmierci. Zapewnienie dzieciom przynajmniej jednego posiłku stanowiło dla nich często jedyną możliwość przeżycia. W Delegaturach najbardziej
obawiano się rusyfikacji, gdyż dzieci szybko uczyły się miejscowego języka.
Nauka w szkole podstawowej była obowiązkowa dla wszystkich a więc polskie
dzieci musiały również w niej uczestniczyć. Jednak jak wynika ze wspomnień
wielu Polaków, unikano realizacji obowiązku szkolnego, gdyż rodzice z zasady
unikali placówek oświatowych (Paczkowski 2000: s. 47).
Sytuacja Polaków w Rosji po ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem
gen. Władysława Andersa wyraźnie się zmieniła. Zarówno generała, jak i jego
żołnierzy powszechnie oskarżano o zdradę. Antypolskie nastroje odbiły się
negatywnie na ludności polskiej poza granicami kraju oraz działających tam
placówek oświatowych które stopniowo likwidowano. W lutym 1943 roku
zamknięto zresztą wszystkie Delegatury przejmując cały ich majątek. Do połowy 1943 roku w ZSRR przetrwało już jedynie 57 szkół z językiem polskim
oraz 35 domów dziecka. Wciąż jeszcze na terenie ZSRR przebywało kilkaset
tysięcy Polaków oraz ich dzieci. Wówczas dojrzała w ZSRR koncepcja odbudowania Polski w nowych granicach oraz z nowym ustrojem. Do jej realizacji
przysłużyli się tzw. komuniści polscy przebywający w ZSRR z Wandą Wasilewską i Alfredem Lampe na czele (Paczkowski 2000: s. 49).
Oficjalnie mówi się, iż to na wniosek Wandy Wasilewskiej, Józef Stalin pozwolił na formowanie się nowej polskiej armii w Siedlcach nad Oką
od maja 1943 roku oraz powołanie Związku Patriotów Polskich. Powstał
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wówczas Polsko-Radzicki Komitet do Spraw Dzieci Polskich tzw. Kompoldiet. Obie organizacje podejmowały działania na rzecz ratowania polskości
dzieci i było to przede wszystkim działanie patriotyczne, którego efektem
było tworzenie placówek oświatowych, kształcenie kadry, wydawanie planów
i podręczników dla szkół, które następnie wykorzystywane były w powojennej
Polsce. W latach 1943-46 w efekcie działania organizacji mogło powstać na
terenach republik kirgijskiej, kazachstańskiej, rosyjskiej, tadżyckiej, turkmenijskiej, ukraińskiej oraz uzbeckiej, ponad 340 szkół różnego rodzaju. We
wspomnianych szkołach uczyło się ponad 17 tysięcy dzieci. Zorganizowano
również ponad 290 różnych kursów oraz pojedynczych klas dla blisko 5 tysięcy dzieci. Dane Kompolidietu mówią o 52 domach dziecka z 74 grupach polskich oraz internatach przy rosyjskich instytucjach (Śliwowska 2005: s. 53).
Trzeba jednak pamiętać, iż wiele dzieci w ówczesnych czasach nie uczyło się w ogólne lecz pracowało. Zmuszone do bardzo szybkiego dojrzewania,
często utrzymywały rodziny bądź rodzeństwo i aby przeżyć robiły to co każdy,
czyli kradły narażając się tym samym na bardzo surowe kary. Często bywały
świadkami śmierci swoich najbliższych. Dzieje dzieci w czasach wojny nie
ograniczają się bynajmniej do historii dzieci deportowanych na wschód i dalej.
Dzieci przebywały również na innych terenach Europy Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, we Włochy, Rumunii czy na Węgrzech. Na koniec warto wspomnieć także o rabunku polskich dzieci przez III Rzeszę, z trudem następnie
rewindykowanych oraz repatriowanych. Niestety dzieci w czasie wojny stanowią bardzo cenny łup (Śliwowska 2005: s. 54).
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Rycina 1 Oblicza Syberii – oczami dziecka

Źródło: Karolina Piątek, Oblicza Syberii, 2019.

Syberia dziś - Polonia
Współczesna Polonia na Syberii jest konglomeratem, posiadającym
odrębną specyfikę, ale w znacznej mierze zrusyfikowanym. Charakterystyka
polskiej populacji w Rosji zasadza się w tym, iż Polacy nie żyją tam w zwartych grupach, w przeciwieństwie do obywateli Białorusi lub Litwy (Śliwowska
2005: s. 59).
Warto podkreślić, iż do czasów pieriestrojki w polskich enklawach na Syberii miała miejsce postępująca akulturacja, co wiązało się głównie z procesami urbanizacji oraz migrowania się ludności do miast. Według spisu ludności
z 1989 roku blisko 18% z ogółem 93 tysięcy Polaków w Rosji znało oraz posługiwało się językiem polskim. Po roku 1991 miało miejsce odrodzenie kulturowe, jednak nie wszędzie przebiegło ono korzystnie ze względu na odpływ
ludności i stopniowe zanikanie korzeni kulturowych (Śliwowska 2005: s. 60).
Aktualnie ilość Polaków, który zamieszkują Syberię oraz wskazują język
polski jako ojczysty, jest niewielka. Swoista identyfikacja etniczna Polaków,
jak również osób pochodzenia polskiego opiera się głównie na poczuciu przynależności do polskiej kultury oraz narodu polskiego. Główne kryterium
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identyfikacji stanowi baza socjokulturowa, a więc wyznaczniki kulturowe,
oraz świadomość i tożsamość kulturowa i historyczna. Zaliczyć do nich należy
także powszechne zachowania społeczne (Śliwowska 2005: s. 61).
Zgodnie z danymi ze spisu ludności z 2002 roku, na Syberii zamieszkiwało blisko 25 tysięcy Polaków. Dominującą rolę w zachowywaniu polskiej kultury odgrywają organizacje społeczne oraz dominująca wśród nich
inteligencja. Do podstawowych form działalności wspomnianych organizacji zaliczyć należy organizowanie kursów językowych, zjednywanie zespołów
muzycznych i teatralnych, oraz organizację spotkań bibliotecznych. Do zadań
wspomnianych organizacji należy również podtrzymywanie kontaktów Polaków na Syberii ze strukturami polskimi (Srebrakowski 2003: s. 28).
W chwili obecnej na Syberii funkcjonuje około 20 organizacji polonijnych o charakterze narodowo-kulturalnym, które zajmują się między innymi
wydawaniem periodyków w języku polskim i rosyjskim. Na Syberii działają
ponadto dwie instytucje oświatowe, które trudnią się nauczaniem polskiego
języka. Każda z organizacji polonijnych organizuje zajęcia z języka polskiego, działają przy nich zespoły teatralne i folklorystyczne (Srebrakowski 2003:
s. 29).
Warto byłoby podkreślić, iż w większości uniwersytetów syberyjskich
organizowane są zajęcia z języka polskiego, że zawierają one umowy z uniwersytetami w Polsce, w oparciu o które odbywa się wymiana studentów zagranicznych (Srebrakowski 2003: s. 30).
Aktualnie Syberia jest regionem wielonarodowościowym, który reprezentuje szerokie spektrum kultur. Kultura polska wciąż jednak dominuje
i zajmuje kluczowe miejsce (Paczkowski 2000: s. 39).
Badania własne
Przedmiot i cel badań
Przedmiotem badań zaprezentowanych poniżej jest stan wiedzy na temat
Syberii dawniej i dziś w przypadku uczniów szkoły podstawowej, którzy opanowują podstawy historii, geografii czy języka rosyjskiego. Ich celem było poznanie swiatopoglądu, nastawienia do sąsiadów z za wschodniej granicy przy
uwzględnieniu brutalnej przeszłości związanej ze zsyłką na Syberię obywateli
Polskich.
Celem teoretyczno-poznawczym było określenie postaw oraz opinii
młodego pokolenia na temat Syberii i znajomości historii Polaków oraz
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związków, zależności, jakie zachodzą pomiędzy respondentami a światopoglądem
i posiadanymi informacjami na temat ludzi i Syberii.
Dodatkowym celem było uzupełnienie wyników badań dotyczących
rozpatrywanej tematyki. Celem praktyczno-wdrożeniowym było dostarczenie
wiedzy o zmianie stereotypów, mentalności młodego pokolenia dostarczenie
rzetelnej wiedzy o zesłaniach. Wyniki badań wykorzystane zostaną w przyszłości przy konstruowaniu programów, kampanii społecznych związanych
kultywowaniem tradycji i pamięci o zesłańcach na Syberię i ich losach.
Metody, techniki i narzędzia badawcze
Do przeprowadzenia badań zastosowana została metoda sondażu diagnostycznego i technika ankiety. Użyte narzędzie składa się z 22 pytań ankietowych. Kwestionariusz podzielony został na trzy części.
Charakterystyka badanej grupy
oraz teren badań
Ankieta została skierowana do grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr
16 w Rzeszowie i Zespołu Szkół w Kielanówce. Przebadanych zostało 100
uczniów. Badana grupa to uczniowie w wieku pomiędzy 14. a 15. rokiem
życia, którzy uczestniczą w zajęciach i warsztatach artystycznych, 33 dziewcząt
i 17 chłopców.
Badania prowadzono w okresie od 01 do 29 października 2019 roku.
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Analiza wyników badań

Wypada skonstatować, że aż 95% respondentów posiada jakąś wiedzę na
temat Syberii, a tylko 5% jej nie ma.

89% respondentów wyraziło chęć odwiedzenia tego zakątka świata,
a 11% spośród nich nie deklarowało chęci podróży na Syberię.
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Badani respondenci w liczbie 87% nie byli zainteresowani zmianą miejsca zamieszkania na Syberię. Natomiast 13% badanej grupy było zmianą
miejsca zamieszkania zainteresowana, twierdząc, że posiada tam rodzinę, za
którą tęskni.
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15% respondentów wyraziło się o mieszkańcach Syberii pozytywnie. Negatywny stosunek do nich wyraziło 20% badanej populacji. Natomiast 50%
respondentów nie miało wyrobionego poglądu w powyższej kwestii. 10% ankietowanych odpowiedziało że nie wie lub nie ma zdania, a 5% zaznaczyło
kategorię inne, co interpretować należy: pozytywnie, jednak z niejakim dystansem wynikającym z braku wiedzy na temat Syberii.

Respondenci przyznawali, że znają rodziny, których członkowie stracili
swoich bliskich wskutek zesłania na Syberię. Dane te były rezultatem badań
pozyskanych od 75% respondentów.

Analizując odpowiedzi dotyczące relacji Polaków i Rosjanami należy
stwierdzić, że 10% ankietowanych określa relacje pomiędzy dwoma narodami
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jako bardzo dobre. Natomiast 44% badanych respondentów określa je jako
dobre, a 45% jako na przeciętnym poziomie. Nikt z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi złe lub bardzo złe co napawa optymizmem. Najwyraźniej
młode pokolenie nie ma negatywnego nastawienia do byłych oprawców z za
wschodniej granicy, którzy przyczynili się do wielu dramatów polskich rodzin.
Podsumowanie
Analizując problem Polaków, przymusowo zesłanych na Syberię należy
zwrócić szczególną uwagę na cały splot wydarzeń, który ich tragedii towarzyszył. „Nieludzka ziemia” jako określenie Syberii na stałe wpisało się do historii
i stało rozpoznawalnym synonimem dla tej części Rosji.
Dla zdecydowanej większości osób w różnym wieku przebywających na
zesłaniu pobyt ten przyczynił się do ukształtowania charakterów. Zesłanie stanowiło trudną szkołę życia, która niewątpliwie wpłynęła na przystosowanie się
do znoszenia trudów i przeciwności losu. Warto byłoby przy tym podkreślić,
iż Polacy nie żywią niechęci oraz nienawiści do narodu rosyjskiego. Z drugiej
jednak strony wszyscy odnoszą się negatywnie do systemu, jaki panował w minionych czasach. Aż 75% respondentów straciło na zesłaniu kogoś bliskiego.
Niewielu ocalało z pośród tych, którzy byli świadkami zsyłek i którzy
byliby w stanie podzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniem. Jednakże
opowieści i relacje żyjących jeszcze potomków Sybiraków przekazywane są
kolejnym pokoleniom i pozwalają ocalić od zapomnienia okrutny czas.
Życie zesłańców diametralnie różniło się od dotychczasowego, od
warunków w jakich żyli w Polsce, od tej rzeczywistość, z którą musieli zmierzyć
się na obcej „nieludzkiej ziemi”. Zmiana ta dla zesłańca była niespodziewana,
również traumatyczna. Pogorszenie jakości życia było w przypadku zesłańców
trudne do wyobrażenia. W początkowych latach ogromną trudność stanowiła
odmienność języka, kultury, a nade wszystko odmienny tryb życia miejscowej
ludności oraz wyjątkowo niesprzyjający klimat. Wszystko to sprawiało, że
wielu zesłańców zakończyło swój żywot na obczyźnie – umierali z tęsknoty za
najbliższymi w koszmarnych warunkach:
Mieliśmy to poczucie, że musimy przeżyć, żeby wrócić, pracować dla Polski,
dorosnąć (Parycka 2018).
– podkreśliła Maria Gabiniewicz
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Streszczenie
Syberia dla wielu kojarzy się ze zesłańcami, pogardą człowieka przez człowieka, złem, biedotą i piękną przyrodą, która została opisana przez zesłańców.
Termin jakim określa się do dziś Syberię to synonim „nieludzkiej ziemi”.
Dla zdecydowanej większości małych i dużych Polaków zesłanych był
to okres próby prawdziwego człowieczeństwa - próby przetrwania w koszmarnych warunkach, który przyczynił się do ukształtowania ich charakterów.
Pobyt na zesłaniu stanowił dla nich trudną szkołę życia, która wpłynęła na
ich dalszą egzystencję. Pomimo tych losów wielu ludzi zesłanych na Syberię
to wielu młodych Polaków nie żywi urazu, niechęci czy nienawiści do narodu rosyjskiego.. Jednakże jednak wszyscy odnoszą się negatywnie do systemu
jaki panował w owych czasach. W opinii badanych respondentów aż 75%
straciło kogoś ważnego, bliskiego na zesłaniu. Pamięć o tych którzy odeszli
na zawsze na zesłaniu jest świadectwem miłości i tradycji historycznych, które są kultywowane w młodym pokoleniu. Niewielu zesłańców żyje, którzy
są żywym świadectwem zsyłek. Jednakże opowieści i historyjki, które udało
się zapisać w bardzo realistyczny sposób oddaje obraz tamtych dni - ciężkich
36

SYBERIA ZESŁAŃCÓW OCALONA OD ZAPOMNIENIA ...

zsyłek, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie ku pamięci i ocalenia
od zapomnienia.
Słowa kluczowe: Syberia, zsyłka, człowiek, dziecko, pamięć, historia

Summary
For many, Siberia is associated with exiles, human contempt, evil, poverty and beautiful nature, which was described by the exiles. The term Siberia
is defined to this day is synonymous with “inhuman land”.
For the vast majority of small and large Poles exiled, this was a period of
real humanity - attempts to survive in nightmarish conditions, which helped
shape their characters. Their exile was a difficult school of life for them, which
influenced their further existence. Despite this fate, many people deported to
Siberia are many young Poles are not offended, resentful or hateful towards
the Russian people. However, everyone is negative about the system that prevailed at that time. In the opinion of the respondents, as many as 75% lost
someone important, close to exile. The memory of those who have gone forever in exile is a testimony to love and historical traditions that are cultivated
in the young generation. Few exiles live who are living testimonies of exiles.
However, the stories and stories that we managed to write in a very realistic
way reflect the image of those days - heavy exiles, which are passed down from
generation to generation to memory and save from oblivion.
Keywords: Siberia, deportation, human, child, memory, history
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Literatura a religia.
Przemiany i interpretacje
LLiterature versus religion.
Transitions and interpretations

Wstęp
Podejmując refleksję nad rolą wiary w życiu współczesnego człowieka,
należy zwrócić uwagę na wielowymiarowość tego pojęcia. Przekonanie, że to,
w co wierzymy, jest prawdziwe pozwala osiągnąć stan wewnętrznego spokoju.
Natomiast świadomość, że nie mamy wpływ na naszą przyszłość, prowokuje pytania o sens życia. Możemy uznać, że wiara jest "[…] osobowym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona
dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił" (Katechizm 1994:
s. 150) albo odrzucić to, co proponuje nam religia: twierdzenia, zakazy, nakazy i normy (Golan 2006: s. 71).
Historia chrześcijaństwa jest trwale związana z genezą rozwoju duchowości mieszkańców starego kontynentu. Świadomość Europejczyków kształtowana była z uwzględnieniem tez konkretnych religii. Ponadto wiara pełniła
również inne funkcje, np. światopoglądową, wychowawczą, polityczno-ideologiczną czy kulturalno-estetyczną (Swienko 1986: s. 35-43). W sytuacjach
zwątpienia ludzie często powierzali swoje myśli Bogu. Poprzez różnorodne
praktyki starali się oni zapewnić sobie, a także swojej rodzinie ochronę i dostatek. Doświadczenie mistyczne umożliwiało im również przepracowanie
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traumy. Osoba wierząca nie musiała zastanawiać się nad prawdziwością religii,
ale korzyściami, jakie mogą płynąć z gorliwej wiary i wykonywania obowiązków prawego wyznawcy. Współcześnie dostrzegamy zjawisko deinstytucjonalizacji religii, która została zastąpiona religijnością. Jak pisze Janusz Mariański:
„ważne stają się osoby, a nie instytucje, doświadczenie, a nie zinstytucjonalizowane wzorce zachowań
[…] zinstytucjonalizowana religia traci dla jednostki jakość absolutnej
ważności, gwarantowana przez instytucje kościelne, jest natomiast przeżywana w wymiarach subiektywnych (trend ku odkrywaniu samego siebie
i „tematyzowaniu” siebie) (Mariański 1997: s. 196).

Celem artykułu jest ukazanie, jak zmieniało się postrzeganie Boga i jego
boskiej sprawczości w tekstach filozoficznych i literackich. Prezentacja zjawiska religijności w oparciu o wybrane przykłady z literatury pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek, dojrzewający w wierze, może pod wpływem
różnorodnych czynników zmienić wiarę w dogmat. Aktywność intelektualno-duchowa jest bowiem istotnym elementem współczesności.
Pustka i nicość
W XIX wieku wielu ówczesnych filozofów – m.in. Arthur Schopenhauer,
Fryderyk Engels, Fryderyk Nietzsche, Zygmunt Freud – śmiało wysnuwało
tezę, że religia, postrzegana jako konieczny element życia człowieka, jest już
przeżytkiem. Takie rozważania podejmował również Karol Marks, który – co
prawda – nie krytykował istnienia samej religii, ani nie wątpił w jej prawdziwość, ale zaznaczał, że miejsce wiary (wierzeń) w oświeconym społeczeństwie
uległo transformacji (Marks, Engels 1962: s. 96). Prawdą jest, że ludzie zawsze potrzebowali absolutu w celu uzasadnienia swojego miejsca w świecie,
więc religia postrzegana była jako konieczna. Marks zwracał również uwagę
na funkcje kontrolne, będące nieodłącznym elementem wielu społeczeństw.
Twierdził on, że zmiany w sferze wiary i praktyk religijnych mogą prowadzić do lepszego rozwoju państw (Mazanka 2002: s. 91). Jak pisał: „Religia
jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest
duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu. Prawdziwe szczęście
ludu wymaga zniesienia religii jako urojonego szczęścia ludu” (Marks 1949).
Podobne stanowisko charakteryzuje Fryderyka Nietzschego, którego słynne
sformułowanie „Gott ist tot!” („Bóg nie żyje”) szybko stało się powszechnie
znanym hasłem nowoczesności. Martin Heidegger twierdził, że taka postawa
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filozofa będzie w konsekwencji prowadzić do załamania europejskiej teologii
(Heidegger 1997). Nietzsche kontynuuje:
Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami? Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła?
Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska święte będziem musieli wynaleźć? Nie jestże wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy
sami stać się bogami, by tylko zdawać się jego godnymi? (Nietzsche 2010:
s. 168).

Sformułowanie, które powtarza Nietzsche, nie jest objaśnieniem tytułowej radosnej nowiny, ale krytyką – ludzie sami pozbyli się ze swojego życia
Boga i religii, a to ma bezpośredni wpływ na sytuację ontologiczną podmiotu
(Heidegger 1997: s. 112). Zwątpienie w boską opiekę pojawia się również
w tekstach Bertranda Russela. Filozof twierdził, że istnienie Boga i wiara nie
mają sensu, gdyż nie sposób wyodrębnić namacalnego dowodu, potwierdzającego ten fenomen:
Chcemy stać o własnych siłach i patrzeć na świat bez uprzedzeń, ale i bez
złudzeń – na jego dobre i złe strony, jego piękno i brzydotę, chcemy widzieć świat takim, jakim jest, i nie odczuwać przed nim lęku. Powinniśmy
podbijać świat inteligencją, a nie odnosić się doń z niewolniczą uległością
wypływającą z przerażenia, jakie w nas budzi. Pojęcie Boga bierze swój
początek ze starożytnych wschodnich despotyzmów. To pojęcie bezwarunkowo niegodne wolnych ludzi (Russel 1929).

Innym myślicielem, podzielającym zdanie poprzedników, był Jean-Paul
Sartre, przedstawiciel egzystencjalizmu ateistycznego. Według niego istnienie
Boga, a także sens religii należy podważyć, mówiąc o istnieniu wolnej woli
(Sartre 2007: s. 43-44, 1208). Niektórzy filozofowie prezentowali jeszcze bardziej skrajne postawy. Henry Drummond propagował hasło God of the gaps
(tłum. Bóg luka, Bóg od zapychania dziur). Badacz obciążył stwórcę odpowiedzialnością za przyczyny jak dotąd niewyjaśnione przez badaczy (Drummond
1908). Należy zauważyć, że również w XXI wieku powstało wiele publikacji,
w których filozofowie i naukowcy próbowali udowodnić, że rozwój nauki
przyczynił się do irracjonalności wiary religijnej. Byli to m.in. Richmond
Dawkins, Victor J. Stenger, Sam Harris.
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Filozofia – Religia – Literatura
Związek między literaturą a filozofią należy postrzegać jako ugruntowany
w kulturze od czasów antycznych. Jak pisał Friedrich Hegel: „Przedmiotem
zarówno religii, jak i filozofii jest sama wieczna prawda w swojej obiektywności – Bóg i nic poza Bogiem i eksplikacją Boga. Filozofia nie jest mądrością tego świata, lecz poznaniem tego, co nie jest z tego świata” (Hegel 2006:
s. 21). Wielu twórców zwracało również uwagę na istotne związki tych nauk
z religią, wskazując różne inspiracje. Rozważając naturę tych związków, należy
pamiętać o przemianach historycznych, umożliwiających lepsze zrozumienie
istoty zagadnienia.
Przedstawiciele awangardowego kierunku, jakim był literacki futuryzm,
często podejmowali rozważania na temat Boga, religii, wiary w odniesieniu do
ówczesnej im rzeczywistości. Ich nieformalnymi następcami stali się futurologowie, stawiający sobie za cel walkę z tradycją i obowiązującymi paradygmatami. Choć sami futuryści nie byli spójni w swoich twierdzeniach, to konsekwentnie wierzyli w idee postępu. Doprowadziło to do stworzenia unikalnego
poglądu na religię i religijność. Futuryści proponują podejście, które dzisiaj
prezentuje Yuval Noah Harari. Podczas gdy filozof twierdzi, że religijność jest
wytworem intersubiektywnej rzeczywistości (Harari 2018: s. 185-188, 190191, 227-228; 2019: s. 256-259), dla futurologów obowiązujące normy wiary
przestały być funkcjonalne i wymagały zastąpienia ich nowymi.
Artyści w tradycyjnej religii widzieli przeszkodę, zniewalającą i podporządkowującą świat archaicznym normom społecznym, która nie służy rozwojowi jednostki i całych społeczeństw. W manifeście programowym włoskich
futurystów (Manifesto dei pitturi futurist, pol. Manifest malarzy futurystycznych), który został opracowany 11 lutego 1910 r., czytamy:
[...] powstała przepaść między uległymi niewolnikami przeszłości a nami,
ludźmi wolnymi, ludźmi pewnymi wspaniałej chwały czasów przeszłych
[…]. Żywotna jest tylko ta sztuka, która czerpie swoje składniki z otoczenia. Jak nasi przodkowie czerpali materię swej sztuki z atmosfery religijnej,
w której tkwiły ich dusze, tak my winniśmy brać natchnienie z dotykalnych cudów współczesnego życia (Boccioni, Carrà i in. 1910).

O radykalnym podejściu do czasu jako narzędzia służącego do walki z religijnością świadczy manifest Filippo Tommaso Marinettiego, w którym czytamy: „Dlaczego mielibyśmy spoglądać za siebie, skoro chcemy wyważyć tajemnicze drzwi Niemożliwości. Czas i przestrzeń umarły wczoraj. My żyjemy
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już w absolucie, ponieważ wynaleźliśmy wieczną i wszechobecną szybkość”
(Marinetti 1909). Włoski ideolog jest przekonany o nieistotności czasów minionych. Moc szybkości, o której wspomina Marinetti, należy rozumieć jako
pierwotną siłę, zmieniającą rzeczywistość, personifikację postępu. Jak zauważył Tadeusz Miczka, twórczość artystyczna Marinettiego stała się inspiracją dla
wielu jego propagatorów (Miczka 1988: s. 12). Medioznawca podkreśla, że
plastyczność świata oraz prędkość (wspomniana przez włoskiego teoretyka) są
istotne w kontekście rozważań o twórczości futurystów (Miczka 1988: s. 117).
Pragnienie zmiany poglądów (i otaczającej rzeczywistości) było podkreślane
w sztuce, jednak tylko destrukcja mogła pozwolić prawdziwie odrzucić tradycję (Miczka 1988: s. 109). Należy zgodzić się z twierdzeniem, że podejście
do materii jako plastycznego tworzywa, z którego można kształtować rzeczywistość, nabiera wymiaru nowej duchowości. Jej twórcy wykorzystują swoją wrażliwość i geniusz, aby uzyskać zdolność demiurgicznego kształtowania
świata (Miczka 1988: s. 58-59).
Wokół poezji i prozy
Dla futurystów liczyła się technika. Tylko jej umiejętne wykorzystanie
mogło sprawić, że odbiorca masowy XX wieku zainteresuje się ich twórczością. Futuryści polscy podejmowali się wielu projektów, mających zaciekawić
odbiorcę, m.in. organizowali huczne zabawy i przedstawienia ludowe, wydawali ulotki. Nie chcieli być poetami kawiarnianymi, a bawić tłumy (Zaworska
1967: s. 87). Symbole życia religijnego odrodziły się w poezji futurystów na
nowo, ale wartości etyczne, charakteryzujące człowieka wierzącego, zostały
odrzucone. W wierszu Włodzimierza Majakowskiego czytamy:
Słuchaj pan, panie…
Jak można tak bez ustanku
moczyć poczciwe oczy w galarecie niebios?
Wie pan co?
Urządzimy karuzelę, panie kochanku,
na drzewie wiadomości dobrego i złego (Majakowski 1959: s. 33-34).

Czytelnik nie powinien mieć wątpliwości, kim jest pan w wierszu ze
względu na oczywistą symbolikę. Należy zauważyć, że stosunek podmiotu
lirycznego do Boga jest skrajnie lekceważący.
Wizja Stwórcy pojawia się również w innych wierszach futurystów, nie
zawsze jest ona jednak przestawiona wprost. Bruno Jasieński jest autorem
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wiersza Pieśń o głodźe – Śpiew maszynistów. Pisarz nazywa ten utwór „próbą
»przeczłowieczenia« współczesnego miasta i podkreśla, że dotyczy to również
jest dotychczasowej twórczości” (Jasieński 1972: s. 238). Jasieński przechodzi
ewolucję jako poeta, odrzuca koncepcje, które według niego nie są słuszne. Tę
zmianę najlepiej widać w konsekwentnym stosowaniu pisowni fonetycznej
(Jaworski 2009: s. 96). Pieśń o głodźe została wzbogacona o symbole chrześcijańskie: leżenie kszyżem, palącą hustę werońiki czy bramy rajuw (Jasieński
1922). Wartość poematu – określona przez samego twórcę – nie została zauważona przez krytykę. Żeromski uznał twórczość Jasieńskiego za „kacapizm”
(Żeromski 1922).
Inną postawę niż przywołani pisarze reprezentuje Tytus Czyżewski. Teoretyk formizmu odrzuca tradycyjne pojmowanie Stwórcy i proponuje nowy,
zmodernizowany świat. „Obłąkany wielbiciel cudów elektryczności” (Kwiatkowski 2002: s. 86) buduje świat pełen chrześcijańskich symboli:
Chryste ja chcę zobaczyć
cień cienia Twojego
ognia Rozkoszy (Czyżewski 1992: s. 64).

W Elektrycznych wizjach Czyżewski łączy to, co boskie i ziemskie. Podmiot liryczny mówi Bogu, czego od niego oczekuje, a wielopoziomowa
segmentacja dodatkowo podkreśla ich duchową relację. W innym utworze
– Hamlet w piwnicy – Tytus Czyżewski ukazuje zmodernizowany świat, w którym ciężko znaleźć miejsce dla Boga. Alicja Baluch zwraca uwagę na sposób
wykorzystania elementów wizualnych do przedstawienia literackiej koncepcji.
Uproszczony rysunek Hamleta, podpisane schody do piwnicy, graficzne oznaczenie kierunku (w dół) – te elementy wskazują czytelnikowi drogę interpretacji. Język artysty jest jednak możliwy do przeanalizowania na wiele różnych
sposobów (Baluch 1986: s. 128-129).
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Źródło: Czyżewski 1936: s. 22.

Utwory prozatorskie, powstałe w XX wieku, również wypełnione zostały
religijnymi odniesieniami. Angielski nowelista Aldous Huxley jest autorem
powieści science fiction Nowy wspaniały świat. Pisarz podjął się prac nad antyutopią, aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierza cywilizacja.
Huxley zakładał, że w przyszłości świat zostanie opanowany przez światową
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republikę, a nauka i technologia pozwolą rozwiązać wszystkie problemy. Ponadto przebudowa społeczeństwa będzie miała pośredni wpływ na pozbawienie religijności funkcjonalności i zastąpienie jej państwowym systemem
(uwzględniając fakt, że za „zbawienie” odpowiedzialne jest państwo, nie religia). Człowiek może ocalić swą duszę, jeśli „dobrowolnie” podda się systemowi. W tym celu na przykład obcięte zostały górne ramiona krzyży, tak aby
przypominały literę T (Huxley 1988: s. 35). Za „zbawienie” odpowiedzialne
jest państwo, nie religia. Może ono natychmiast ocalić duszę, wystarczy tylko,
że jej posiadacz „dobrowolnie” podda się systemowi. W Nowym wspaniałym
świecie przedefiniowana została również idea Boga:
– Ale skoro pan wie, czemu pan nie mówi ludziom o Bogu? – zawołał z oburzeniem
Dzikus – Dlaczego nie da im pan tych ksiąg?
– Z tego samego powodu, dla którego nie udostępniamy im Otella: są stare; mówią
o Bogu sprzed wieków. Nie o Bogu dzisiejszym.
– Bóg się nie zmienia.
– Ale ludzie tak.
– Jakież to ma znaczenie?
– Największe – odparł Mustafa Mond (Huxley 1988: s. 153).

Z rozmowy bohaterów dowiadujemy się, dlaczego świat odrzucił tradycyjne pojmowanie Boga i religijności. Huxley kontynuuje: „Nazwijmy to
winą cywilizacji. Boga nie da się pogodzić z maszynami, naukową medycyną i powszechną szczęśliwością. Trzeba wybierać. Nasza cywilizacja wybrała
maszyny, medycynę i szczęśliwość. Dlatego muszę trzymać te książki w sejfie”
(Huxley 1988: s. 155). Rzeczywistość, zaprezentowana w Nowym wspaniałym świecie, jest pozbawiona tradycyjnego pojmowania religii (kwestii wolnej
woli czy poszukiwania sensu w cierpieniu). Uznawana jest ona za przestarzałą
i anachroniczną. Społeczeństwo nie zastanawia się nad prawdziwością religii,
istotna jest natomiast jej użyteczność. W powieści Huxleya poznajemy nowe
możliwości wiary, zaproponowane przez państwo. Mają one służyć człowiekowi (oraz całemu społeczeństwu) i tworzyć idealny świat. Jednostka może
osiągnąć szczęście kosztem wolności.
Podobne motywy dostrzegamy również w rosyjskiej powieści psychologicznej Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Religia miała uszczęśliwiać ludzi, jednocześnie odbierając im wolność. W konsekwencji czyniła ich
jednak przede wszystkim nieszczęśliwymi. W Braciach Karamazow pojawia się

46

LITERATURA A RELIGIA. PRZEMIANY I INTERPRETACJE

wizja „wspólnoty bez Chrystusa”. Dostojewski przewidywał, że odrodzenie
katolicyzmu jest możliwe:
Katolicyzm nie chce umierać, a rewolucja socjalistyczna, nowy socjalistyczny okres w Europie też jest niewątpliwy; dwie siły niewątpliwie muszą się
zgodzić, dwa prądy połączyć w jeden. Oczywiście dla katolicyzmu będzie
nawet dogodna rzeź, krew, grabież, a nawet choćby antropogafia. Tu właśnie może się on spodziewać, że złapie na haczyk w mętnej wodzie jeszcze
raz swoją rybę, przeczuwając moment, kiedy wreszcie ludzkość, umęczona
chaosem i bezprawiem, rzuci mu się w objęcia, a on stanie się znów, ale
już całkowicie i na jawie, niepodzielnie i wyłącznie »władcą ziemskim
i autorytetem tego świata«, osiągając ostatecznie swój cel (Dostojewski
1982: s. 328).

Wizjonerstwo i jasnowidztwo
Problem religii (i religijności) jako zjawiska dobrze obrazują niektóre pozycje literatury (hard) science fiction, w których mimo tego, że społeczeństwo
jest prezentowane jako ateistyczne, pojawiają się różnego rodzaju formy wiary
czy istoty boskie. Koncepcja Boga i religii pojawia się u jednego z najbardziej
cenionych pisarzy tego gatunku – Stanisława Lema. Uniwersa, stworzone
przez autora Dzienników gwiazdowych, w znaczniej większości nie traktują
o wierze w Boga. Ten fakt raczej nie powinien dziwić, gdyż sam autor deklarował się jako ateista i wątpił w istnienie doskonałego stwórcy w tak niedoskonałym świecie. W jego rzeczywistości literackiej zawsze ostatecznie odrzuca się
wiarę metafizyczną, co jest spójne ze światopoglądem pisarza. Lem twierdzi,
że finalnie świat i tak to uczyni:
Nauka nad religią ma tę przewagę, że się myli, ale potrafi jednak swoje
błędy skorygować, mimo że fizycy wodzą się za łby. Wyznań jest wiele, ale
każde chce udowodnić, że jest jedynym. Nie potrafię dostrzec wyjątkowości,
która powoduje, że powinna nastąpić konwersja z jednej wiary na inną.
Nie mam potrzeby bronienia buddyzmu ani innych religii, których jest
strasznie dużo. Wizje nieba są tak liczne, że można by na pisać książkę
Porównawcza encyklopedia zaświatów. […] nie mogę dać zgody na żadną postać osobowego kreatora — tu rzeczywiście jestem zakamieniałym
ateistą — i odmawiając personalnych własności temu, co dało początek
światu, dostrzegam równocześnie nieprzypadkowość bądź niedostateczne
wyjaśnienie w akcie postulowania całkowitej przypadkowości powstawania życia, a więc i człowieka. […] Spoglądając z pozycji Boga, należy
powiedzieć, że dla niego bardzo niewygodną rzeczą byłoby odpowiadanie
na jakiekolwiek petycje cudami. Jak wiadomo, Pan Bóg jest wszechmocny
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i wszystko wie, a świat stworzył doskonały i nawet guzik od gaci nie może
nikomu spaść bez woli Bożej. [...] Nie można prosić o nic: ani o zdrowie,
ani o pomyślność, ani o niepodległość ojczyzny. Gdyby bowiem Bóg naprawił coś cudem, oznaczałoby to, że rzeczywistość jest niedoskonała. Stan
doskonały jest wtedy, gdy niczego nie trzeba naprawiać (Bereś 1987).

Autor klasyki fantastyki naukowej – Solaris – podziwia odwagę człowieka, który odrzuca wiarę i Boga, decydując się tym samym na samotność. W tej
skądinąd nowej sytuacji musi on bowiem odnaleźć swoje miejsce na świecie
i sens życia. Z perspektywy obywatela nowoczesnego społeczeństwa najważniejsze jest koncentrowanie się na nadziei i odrzucenie strachu:
Pisarz nie uważał triumfu instancji rozumu nad ideą Boga jako zwycięstwa – przeciwnie, czuł się przegrany. Odrzuciwszy ideę personalnego
kreatora świata, stworzył w swym światopoglądzie dziurę, której nie mógł
zapełnić (Świerczek 2014).

Warto zauważyć, że Lem unikał rozważań o Bogu, absolucie doskonałości. Wiedział on bowiem, że „obecność” Stwórcy warunkuje powszechnie
powielane zasady etyczne, na przykład jeśli chodzi o prawa-kodeksy stworzone po tzw. Wielkiej Rewolucji Francuskiej czy (później) w ramach np. Unii
Europejskiej. W powieściach Lema dostrzegamy istoty-stwory, posiadające
boskie przymioty, co pozwala czytelnikowi spojrzeć na wartości przypisane
Bogu z zupełnie innej perspektywy. To zaś jest o tyle ciekawe, że obecnie
cywilizacja zachodu zmierza właśnie w tym kierunku. Wspomniane istoty są
zazwyczaj ludzkim wytworem, powstającym często jako efekt uboczny działań
człowieka. W prozie Lema można również wyraźnie dostrzec, że jeżeli zakładamy istnienie boga, musimy przypisywać mu takie atrybuty jak niezmierzona wielkość i doskonałość. Jest to szczególnie widoczne w zbiorze opowiadań
Golem XIV. Pomysł na stworzenie superkomputera, będącego ogromną maszyną, o możliwościach przekraczających te znane człowiekowi, może okazać się interesujący dla czytelnika (Lem 2012). Byt, który przekracza granicę
i aspiruje do stania się bóstwem, nie jest jednak idealny. Kluczową cechą wymyślonej istoty boskiej jest jej skrajny egoizm. W twórczości Lema nie należy
poszukiwać chrześcijańskiego pojęcia tkania życia z miłości, jedynym celem
jest poznanie samego siebie, nawet kosztem stworzenia. Jest to nawiązanie do
wizji Boga, jaką stworzył Hegel (Hegel 2010).
Solaris, inna wizja istoty boskiej, to monumentalna gwiazda: cicha, pozbawiona ludzkich przywar, rozumiejąca działanie człowieczej psychiki, wywierająca wpływ na homo sapiens, manipulująca człowiekiem (Lem 2014).
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Pomimo że Lem nie jest nastawiony negatywnie do religii jako takiej, postawy
jego bohaterów są znamienne. W powieści Solaris Kelvin mówi: „Jedyny Bóg,
w którego byłbym skłonny uwierzyć, to taki którego męka nie jest odkupieniem, niczego nie zbawia, nie służy niczemu” (Lem 1986). Wątpliwości towarzyszące Lemowi są naturalne. Pisarz poddaje analizie naukowej to, co widzi,
nie czuje.
Wizja przyszłości Lema nie jest optymistyczna. Ludzie, mimo że doskonali w wielu aspektach technologicznych, wciąż są (mentalnie) dziećmi. Najpierw odrzucają religię i wiarę jako nieprawdziwe, następnie tworzą sztucznych bogów lub szukają nierealnych tworów, aby wypełnić pustkę. Ta próżnia
pogłębia się, kiedy w życiu człowieka zaczyna brakować religii. Elementem
rzeczywistości, mogącym pomóc wypełnić tę nicość, jest technologia i efekty
jej wykorzystania. Gadżety stają się reliktami nowej, tak bardzo krytykowanej
obecnie, religii konsumpcjonizmu. W powieściach Lem poddaje krytyce otaczający bohaterów świat. Zwraca uwagę na zanik wartości humanistycznych
w rzeczywistości zdominowanej przez postęp. Futurolog stara się ukazać różne
ścieżki rozwoju cywilizacji. W obszernym eseju Fantastyka i futurologia pisarz
uznaje rozwój technologii za przyczynę utraty wartości moralnych. Według
Lema istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, nie zaś ułatwianie sobie życia. Zastanawia się, czy należy ingerować w biologię człowieka i próbować go udoskonalić. Zgaduje również, czy jest możliwe pełne zastąpienie ludzi
w niektórych obszarach działalności i czy mogą oni funkcjonować w świecie
pozbawionym wartości (Lem 2010).
Omawiając problem religijności w literaturze w odniesieniu do rzeczywistości, należy też zwrócić uwagę na inną powieść Lema – Głos Pana, w której
zespół naukowców stara się odkodować odebrany z kosmosu sygnał. Ludzie
nauki są zdeterminowani, uparcie wierzą, że jest to ślad inteligentnej formy
życia. Ich przekonania nie są jednak oparte o naukowe fakty. W powieści
istotnym elementem jest też wiara badaczy w wizje istot, które próbują poznać. Domniemają oni, czy są podobne do człowieka i zastanawiają się nad
ich sposobem postrzegania dobra i zła. Takie podejście nie jest wartościowe
z naukowego punktu widzenia. Jak zauważył Artur Żywiołek, kultura Lema
jest efektem wielowymiarowych procesów ewolucyjnych (Żywiołek 2019:
s. 94). Dzieje się tak, ponieważ „przyroda jest obszarem zakłóceń i zmian niealgorytmizowanych, czyli nieprzewidywalnych” (Lem 1988: s. 19).
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W kierunku współczesności
Lata sześćdziesiąte XX wieku były burzliwe. Należy wspomnieć o wojnie
w Wietnamie, rewolucji seksualnej oraz walce podejmowanej przez mniejszości m.in. w USA, i we Francji. Te wydarzenia wróżyły nadejście nowych czasów (odrzucenie tradycyjnych wartości). W tym czasie tworzył inny futurolog,
autor powieści science fiction Diuna, Frank Herbert. W książce ukazał on
fantastyczny świat przyszłości. Poza konfliktem społecznym, w powieści został
również wyraźnie podkreślony problem religijny. Imperium rodu Carrino wyróżnia imperialny kult, oparty o protestantyzm. Taka religia jest funkcjonalna
dla panującego systemu. W kontraście Herbert prezentuje wierzenia Fremenów, rdzennych mieszkańców tytułowej Diuny. Są oni nietolerancyjni, a ich
wiara (fundamentalizm religijny) oparta jest na patriarchacie. Fremeni wierzą
w nadejście mesjasza, którym – w miarę rozwoju intrygi fabularnej – zostaje
Paul Atryda (Flint 2020). Jak zauważa Sanjana Singh, umieszczenie wyznania Fremenów na pustynnej planecie i obecność wątków mesjanistycznych
w fabule to działania nieprzypadkowe. W historii ludzkości aż trzy religie
monoteistyczne pojawiły się na tak wymagającym terenie. Rozwijanie kultu
wiary w trudnych warunkach wymusza na członkach społeczności współpracę.
Takiej religijności brakuje rozwiniętemu technologicznie światu (Singh 2012:
s. 14-15).
Autor Diuny proponuje wizję, w której zagłada świata zachodniego jest
możliwa: jeżeli będzie on pogrążał się w dekadencji i źle rozumianej tolerancji,
ulegnie bardziej żywiołowym siłom. W twórczości Herberta religie są nadal
funkcjonalne i potrzebne. Widać to, obserwując działania Paula Atrydy. Wierzenia Fremenów w jego boską rolę, potęgują pragnienie dominacji bohatera.
Religia jest jednak uzależniona od działań społeczeństw i nie może wyjść poza
ramy, jakie wyznacza jej ludzkość. W świecie autora Diuny nadal istnieje wiara, która stanowi istotną siłę (Herbert 2007). Co ciekawe, ukazane religie są
nawiązaniem do tych istniejących współcześnie. Wiarę można łączyć z ustrojem państwa, sama w sobie jest katalizatorem do przetrwania i ekspansji.
Całkowicie inne podejście do tematu funkcjonalności religii w rozważaniach futurystycznych charakteryzuje Arthura C. Clarke’a. W powieści
Fontanny raju, omawiającej szczegóły budowy windy kosmicznej, autor zastanawia się, jakie znaczenie ma religijność dla świata. Jednocześnie ukazuje on
prawdopodobne konsekwencje kontaktu z obcymi. W efekcie Fontanny raju
to mroczna wizja świata. Jak pisze Clarke, religia jest tam marginalizowania:
„Niezależnie od owych sporów, Szybowiec znacznie przyspieszył proces, który
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i tak zachodził już z wolna od paru setek lat. Zakończył wpływ miliardów
wypowiedzianych przez wieki pobożnych słów, które tylko zaśmiecały umysły inteligentnych przecież ludzi” (Clarke 2010: s. 75). Kontakt z obcymi
doprowadza do upadku systemów wiary, gdyż religia przestaje być funkcjonalna dla społeczeństwa (Clarke 2010: s. 94-97, 128-129). Clarke zastanawia się, czy większość ma prawo decydować o mniejszości (np. konflikt między inżynierem odpowiedzialnym za budowę windy kosmicznej, a żyjącymi
w klasztorze buddyjskim mnichami). Ostatecznie autor Fontann raju staje po
stronie zakonników. W końcowej części powieści pojawia się twierdzenie, że
nikt nie ma prawa zmieniać sposobu życia drugiego człowieka bez jego zgody
(Clarke 2010: s. 72-75). Warto również zwrócić uwagę na przekonanie Clarke’a, że cała instytucjonalna otoczka religii uniemożliwia dotarcie jednostki
do prawdziwej natury Boga. Doktor Choam Goldberg komentuję sytuację,
w której znalazła się ludzkość:
(...) teraz, gdy Szybowiec doprowadził do klęski wszystkich tradycyjnych
religii, możemy wreszcie poważnie zająć się studiami nad koncepcją Boga
(Clarke 2010: s. 71).

Można wnioskować, że Clarke usiłuje ostrzec ludzi, aby nie podejmowali
oni pochopnych decyzji dotyczących religii. W Fontannach raju ludzkość porzuca wiarę, jednakże – jak się okazuje pod koniec powieści – twórcy sondy
nadal poszukują istoty odpowiedzialnej za stworzenie świata, istoty boskiej.
Inne spojrzenie na kwestię Boga i religijności proponuje Dan Simmons
w cyklu książek Hyperion. W jego powieściach wiara nie jest archaicznym,
odrzuconym artefaktem przeszłości. W III i IV tomie cyklu o Hyperionie
autor traktuje ją jako ważny element społeczeństwa, nad którym panuje organizacja. Co ciekawe Simmons nie przedstawia wiary jako wyizolowanej od
realiów świata współczesnego. Wskazuje on, że w jego uniwersum dominującą rolę pełni Kościół katolicki, przedstawiony jako jedna z najpotężniejszych
organizacji i mający wpływ na ludzkość. Simmons przedstawia wiarę jako coś
złego, wrogiego ludziom, ograniczającego ich wolność, a kościół jako bezwzględną organizację, walcząca o władzę i wykorzystującą ludzi. Pomimo że
autor Hyperiona konsekwentnie przedstawia instytucję w negatywnym świetle,
nie podważa on w swoich książkach kwestii istnienia Boga (Simmons 2009:
Simmons 2008).
W artykule zostały przedstawione różne wizje przyszłości. Autorzy
poszczególnych dzieł (Włodzimierz Majakowski, Bruno Jasieński, Tytus
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Czyżewski, Aldous Huxley, Fiodor Dostojewski, Stanisław Lem, Frank Herbert, Arthur C. Clarke, Dan Simmons) zwracają uwagę na kwestię religijności, której przejawy obserwujemy również we współczesnym świecie. W wybranych tekstach literackich Bóg został przedstawiony jako byt nieosiągalny,
w innych zwracano uwagę na funkcje praktyczne religii. Człowiek, który buduje swój światopogląd w oparciu o literaturę, narzucającą mu pewne schematy myślenia, musi zrozumieć kierunek swojej wiary.
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Streszczenie
W rozdziale zostało zaprezentowane zjawisko religijności. Pisarze Włodzimierz Majakowski, Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Aldous Huxley, Fiodor
Dostojewski, Stanisław Lem, Frank Herbert, Arthur C. Clarke oraz Dan Simmons proponują różne wizje istoty boskiej. W niektórych tekstach literackich
Bóg jest ukazany jako byt nieosiągalny, w innych – autorzy zwracają uwagę na
funkcje praktyczne religii. Należy również podkreślić, że literatura jest silnie
związana zarówno z filozofią, jak i religią. Rozważając naturę tych związków,
dostrzegamy wielowymiarowość pojęcia wiary. Deinstytucjonalizacja religii
może prowadzić do zwątpienia jednostki.
Słowa klucze: religia, religijność, wiara, literatura, przemiany, interpretacje
Summary
In this article the phenomenon of religiousness is presented. The writers
(Włodzimierz Majakowski, Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Aldous Huxley, Fiodor Dostojewski, Stanisław Lem, Frank Herbert, Arthur C. Clarke,
Dan Simmons) show different divine beings. In some literary texts God is
shown as unattainable, in others – the authors underline the practical functions of religion. It must be emphasized that literature is strongly connected
with philosophy as well as religion. Considering the nature of these conncections, the multidimensionality of faith is noticed. Deinstitutionalisation of
the religion can lead to individual’s despair.
Keywords: religion, religiousness, faith, literaturę, transitions, interpretations

56

Justyna Drożdż
Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane aspekty nauczania
języka obcego nowożytnego
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii
Selected aspects of teaching
a modern foreign language to students
with special educational needs in the UK

Prawo uczniów z SPE do edukacji
w Wielkiej Brytanii w świetle aktów prawnych
Szczegółowe definicje prawne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
mogą się różnić w zależności od kraju. Uznaje się, że uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne, jeśli ma trudności z nauką. Ogólnie jednak uważa się, że
uczący się „ma specjalne potrzeby edukacyjne, jeśli ma trudności w nauce,
które wymagają zapewnienia im specjalnych usług edukacyjnych”(Hodkinson i Vickerman 2009: s. 3). Specjalne potrzeby edukacyjne obejmują szerokie spektrum umiejętności i niepełnosprawności, w tym fizyczne, poznawcze,
komunikacyjne, społeczne, behawioralne i emocjonalne. Ponadto, dzieci zidentyfikowane jako utalentowane i utalentowane są również objęte spektrum
specjalnych potrzeb. (Iseni 2015).
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w edukacji jest niezgodna z prawem. Szkoły nie mogą traktować niepełnosprawnych uczniów
mniej przychylnie niż innych. Muszą dokonać stosownych zmian, aby
uczniowie niepełnosprawni nie znaleźli się w znacznie niekorzystnej sytuacji.
Ich obowiązkiem jest także przygotowanie planów dostępności szkół, aby
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pokazać, w jaki sposób z czasem zwiększą dostęp do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych.
Główne przepisy dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wspieraniu specjalnych potrzeb edukacyjnych w edukacji to:
• Ustawa o równości z 2010 r. (Equality Act 2010).
• Ustawa o równości z 2006 r. (Equality Act 2006).
• Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec niepełnosprawnych
z 2005 r. (Disability Discrimination Act 2005).
• Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność (władze publiczne) (obowiązki ustawowe) 2005, (Disability Discrimination, Public Authorities, Statutory Duties), Regulations 2005,
• Ustawa o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawności
z 2001 r, (Special Educational Needs and Disability Act 2001).
• Ustawa o edukacji z 1996 r. (Education Act 1996).
• Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec niepełnosprawnych
z 1995 r (Disability Discrimination Act 1995) (CSIE 2019).
W 2006 r. wszedł w życie „obowiązek równości osób niepełnosprawnych” (“disability equality duty”), wprowadzony Ustawą o przeciwdziałaniu
dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych z 2005 r. Nakłada ona ogólny
obowiązek władz publicznych - w tym szkół i wyższych uczelni - na promowanie równości osób niepełnosprawnych. Przepisy opublikowane na podstawie
ustawy nakładają na władze publiczne szczególny obowiązek przygotowania
i opublikowania programu na rzecz równości osób niepełnosprawnych, który zawiera szczegółowe informacje na temat jego promowania. Szkoły muszą uwzględnić potrzebę równych szans dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wyeliminować dyskryminację, promować pozytywne postawy
wobec osób niepełnosprawnych, zachęcać osoby niepełnosprawne do udziału
w życiu publicznym i podjąć kroki w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych, nawet jeśli wymaga to bardziej przychylnego traktowania.
Należy dokonać starań, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi byli częścią ogólnodostępnej edukacji w pełnym możliwym zakresie.
Edukacja inkluzyjna oznacza, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nie tylko aktywni fizycznie w klasie, ale także aktywnie uczestniczą
w zajęciach. Są oni integralną częścią grupy (klasy). Prawo dzieci do edukacji
integracyjnej jest powszechnie uznawane w międzynarodowym ustawodawstwie dotyczącym praw człowieka. Najszerzej ratyfikowanym instrumentem
w zakresie praw człowieka na świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, jest Konwencja ONZ o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child)
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oraz Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku, (the
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), która wyraźnie
stanowi, że edukacja dzieci niepełnosprawnych powinna mieć charakter integracyjny. Wśród innych międzynarodowych dokumentów warto wymienić
Konwencję przeciwko dyskryminacji w edukacji przyjętą przez UNESCO
w 1960 roku, (UNESCO Convention against Discrimination in Education).
Konwencja ta dotyczy wielu aspektów dyskryminacji w edukacji. Jest również
fundamentem ruchu UNESCO „Edukacja dla wszystkich” (UNESCO 2019).
Ponieważ edukacja włączająca wymaga zazwyczaj współpracy z co najmniej jednym nauczycielem w klasie, który ma wykształcenie i doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, może to nie być możliwe
w każdej sytuacji klasowej. Dlatego też szkoły mogą zdecydować się na „integrację”, która jest ukierunkowana głównie na integrację społeczną i może być
wdrażana łatwiej niż włączenie. To nauczyciel tworzy środowisko, w którym
dziecko o specjalnych potrzebach jest przyjmowane do grupy (klasy) i bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych (Reber 2009). Jednak, choć integracja
jest częścią inkluzji, to nie może jej w pełni zastąpić (Iseni 2015). W celu
zapewnienia równych szans wszystkim dzieciom szkolnym w Wielkiej Brytanii ustanowiono koordynatora do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
(SENCO). Jest to nauczyciel szkolny, odpowiedzialny za ocenę, planowanie
i monitorowanie postępów dzieci o specjalnych potrzebach. SENCO pracują
nad tym, aby dziecko z SPE miało jak najpełniej zaspokojone swoje potrzeby.
W angielskich szkołach państwowych powinni oni dopilnować, aby wszyscy
pracownicy przestrzegali szkolnego kodeksu postępowania w zakresie SPE.
Może to obejmować identyfikację, ocenę i planowanie potrzeb oraz opracowanie programów wsparcia w celu zaspokojenia tych potrzeb i przełamania
wszelkich barier w nauce. SENCO konsultują się i współpracują z pracownikami, rodzicami i opiekunami, agencjami zewnętrznymi oraz odpowiednimi
specjalistami i organizacjami wolontariackimi (Good schools guide 2020).
Obszary potrzeb edukacyjnych
a strategie nauczania.
Zgodnie z Ustawą dot. dzieci i rodzin z 2014 roku (the Children and
Families Act), aby określić obowiązki władz lokalnych, placówek oświatowych, takich jak placówki wczesnej edukacji, szkoły i akademie oraz organizacje zdrowotne w stosunku do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i z niepełnosprawnością opracowano kodeks postępowania(Code of Practice
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SEND) dla dzieci i młodzieży w wieku 0-25 lat. Określa on cztery szerokie
obszary specjalnych potrzeb i wsparcia: komunikacja i interakcja; poznawanie
i uczenie się; zdrowie społeczne, emocjonalne i psychiczne; potrzeby sensoryczne i/lub fizyczne.
Davis and Florian opisały kluczowe strategie nauczania oraz podejście
związane z każdym z czterech obszarów potrzeb określonych w kodeksie postępowania SPE (Davis i Florian 2004: s. 5, 6). Dzieci, które mają potrzeby
związane z komunikacją i interakcją, korzystają z edukacji w szkole ogólnodostępnej z dodatkowymi mechanizmami wsparcia, zwłaszcza we wczesnych
latach życia, ale także w ramach kształcenia średniego. Badania sugerują, że
stosowanie intensywnych interakcji i/lub podejścia opartego na zmysłach jest
skuteczne w przypadku dzieci z trudnościami w komunikacji i interakcji związanymi z głębokimi i wielorakimi trudnościami w nauce. Nauczanie umiejętności myślenia jest niezmiernie ważne. Tutaj pomocne mogą być arkusze
planowania, nowe rozwiązania technologiczne, story mapping i modelowanie
przez nauczyciela strategii kognitywnych, chociaż dla jakości i niezależności w
uczeniu się kluczowe znaczenie ma dodatkowo zadawanie pytań i dialog między nauczycielem a uczniami. Story mapping jest techniką, która przyjmuje
perspektywę zorientowaną na użytkownika i umożliwia generowanie zestawu historii użytkownika. Każde działanie użytkownika na wyższym poziomie
może być dalej rozkładane na zestaw szczegółowych zadań (Innolution 2020).
Autorzy badania twierdzą że niewiele jest dowodów na to, by istniała potrzeba odrębnego podejścia do nauczania dzieci mających specyficzne trudności
w nauce, choć kluczowe znaczenie ma reagowanie na indywidualne różnice.
Dla rozwoju emocjonalnego i społecznego cenna jest pomoc rówieśników,
np. układ koleżeński (buddy system) oraz monitorowanie wzajemne (peer-monitoring). System koleżeński jest procedurą, w której dwie osoby, „kumple”,
działają razem jako jedna jednostka, aby móc monitorować i pomagać sobie
nawzajem. Natomiast monitorowanie wzajemne to metoda, w ramach której uczniowie są szkoleni w zakresie monitorowania wzajemnych zachowań
i zapewniania pozytywnego wzmocnienia dla pożądanych zachowań. Uczenie umiejętności autokontroli, auto-instrukcji i samowzmocnienia, są także
skuteczne w doprowadzaniu do zmiany zachowań adaptacyjnych. Badania
sugerują również, że efektywność jest zwiększona, gdy rodzice są aktywnie
zaangażowani jako partnerzy w edukację swojego dziecka. W celu wzmocnienia rozwoju sensorycznego i fizycznego należy podkreślić strategie dostępu do
lokalnego środowiska dziecka oraz rolę wychowania fizycznego jako sposobu
na zlikwidowanie podziału terapeutycznego/edukacyjnego wśród uczniów z
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niepełnosprawnością fizyczną.
Wśród teoretycznych perspektyw leżących u podstaw strategii i podejść
Davis i Florian wymieniają trzy główne perspektywy teoretyczne (Davis i
Florian 2004: s. 11). Są to perspektywy behawioralne, społeczno-konstruktywistyczne i ekologiczne. Behavioralne modele uczenia się koncentrują się
na obserwowalnych efektach uczenia się, na które mają wpływ zasady teorii wzmocnienia. Teoria ta zakłada, że wszystkie zachowania są przyswajane
zgodnie z zasadami, które je kształtują, zmieniają lub podtrzymują. Z drugiej
strony wiadomo, że wiele aspektów wiedzy oraz zrozumienie nie jest możliwe
do bezpośredniego zaobserwowania i zmierzenia w wymaganej formie. Konstruktywistyczne modele uczenia się to takie, w których dzieci postrzegane
są jako aktywni uczestnicy procesów poszukiwania wiedzy, nadawania sensu swoim doświadczeniom i czerpania wewnętrznej satysfakcji z uczenia się i
rozwiązywania problemów. Z tym podejściem związany jest konstruktywizm
społeczny lub teoria socjokulturowa. Tutaj aktywna rola dzieci w uczeniu się
jest osadzona w kontekście ich przynależności do grup i społeczności (takich
jak klasy i szkoły), które wspólnie tworzą wiedzę poprzez swoje zaangażowanie w działania. Ekologiczne modele uczenia się koncentrują się mniej na
indywidualnym uczniu, a bardziej na interakcji między uczniem a jego otoczeniem. W takim modelu uczeń znajduje się w centrum systemu, oddziałując
na różnych poziomach, z których każdy jest częścią większego systemu, np.
poziom w klasie (poziom mikro), poziom szkoły nie angażujący bezpośrednio
dziecka (poziom makro) i społeczeństwo (poziom makro).
Nauczanie języka obcego dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Komisja Europejska w 2005 r. uznała naukę języków obcych za prawo
wszystkich obywateli europejskich, również tych uczących się, którzy mają
szczególne potrzeby.
„Specjalne potrzeby edukacyjne” to pojęcie szerokie, a jak zauważa Warnock w swoim raporcie z 1978 „jedną z niedoskonałości wielu oficjalnych wypowiedzi na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych jest nawyk traktowania
wszystkich specjalnych potrzeb tak samo, tak jakby problemy uczniów można
było rozwiązać w ten sam sposób” (The Warnock Report 1978).
Uczniowie mają specjalne potrzeby edukacyjne, jeśli mają trudności
z nauką, co wymaga zapewnienia im specjalnych usług edukacyjnych (Lowe
2016: s. 23). Według Peer i Reid pojęcie to obejmuje dyspraksję, dysleksję,
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dyskalkulię, zaburzenia przetwarzania słuchowego, ADHD, zaburzenia spektrum autyzmu, zaburzenia widzenia oraz utratę słuchu (Peer i Reid 2012).
Oczywiste jest, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bez względu na to, gdzie przebywają na świecie, wykazują niezwykle podobne cechy
uczenia się i wszystkie korzystają z nauczania wysokiej jakości (Westwood
2015). Kwestia ta jest jednak złożona i skomplikowana ze względu na różne
rodzaje uczniów o specjalnych potrzebach, prawa różnych krajów dotyczące
kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach oraz przygotowanie nauczycieli
do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach w klasie języka obcego. Należy również podkreślić edukacyjne, społeczne i osobiste korzyści, jakie można
i należy czerpać z nauki języków obcych i które powinny być dobrem dostępnym dla wszystkich.
Mueller wraz zespołem badaczy stwierdzili, że nie ma badań nad tym,
w jaki sposób osoby uczące się języka angielskiego z trudnościami w nauce
odczuwają skutki prób nauki dwóch języków - języka ojczystego i angielskiego
(Mueller i in. 2004; Zimmerman 2010: s. 143). Jednak autorzy przypuszczają na podstawie badań przeprowadzonych przez Cummins oraz Donovan
i Cross, że uczniowie z takimi trudnościami w nauce muszą nauczyć się skutecznie komunikować w języku ojczystym, zanim spróbują nauczyć się innego
języka (Cummins 1991; Donovan i Cross 2002). Ich rozumowanie jest takie,
iż dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym
zazwyczaj mają trudności z komunikacją i przyswojeniem języka. Wsparcie
języka ojczystego ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia procesu uczenia się
przedmiotów z zakresu treści, przy jednoczesnej nauce języka angielskiego
jako drugiego języka (Brice i Roseberry-McKibbin 2001; Gersten i in. 1998).
Badania Ganschow i Spark wykazały, że wielu, jeśli nie większość, uczniów
mających problemy z przyswajaniem języka obcego ma deficyty fonologiczne
w swoim pierwszym języku (Schwarz 1997). Ucząc się umiejętności fonologicznych w języku ojczystym, uczniowie poprawiają swoją świadomość fonologiczną również w języku obcym. Uczniowie uczą się rozpoznawać fonemy,
dekodować lub czytać słowa, efektywnie kodować lub stosować dźwięki w języku pisanym. Zasadniczo uczą się, czym jest język i jak działają jego dźwięki
i części. Zastosowanie tej wiedzy w języku, którego próbują się nauczyć, jest
kolejnym krokiem. Jednak dla wielu niepełnosprawnych uczących się języka
angielskiego nacisk kładzie się na nauczanie jedynie w języku angielskim jako
obcym, bez wsparcia w języku ojczystym ucznia, co może negatywnie wpłynąć na jego umiejętności językowe (Paneque i Rodrigues 2009: s. 64). Także
Maldonado stwierdził, że nauczanie dwujęzyczne jest korzystne dla uczniów
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z trudnościami w nauce (Maldonado 1994). Po trzech latach, uczniowie
z niepełnosprawnością w zintegrowanych programach kształcenia specjalnego,
dla których narzędziami do nauki języka obcego był język ojczysty i rozwój
kulturowy, osiągnęli wyższy poziom znajomości języka angielskiego niż ci,
którzy byli w zwykłych szkołach specjalnych. Tak jak w przypadku wszystkich metod nauczania, ostatecznym celem nauczania języka obcego uczniów
z niepełnosprawnością jest pomoc wszystkim uczniom w nauce kognitywnej,
językowej i afektywnej w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału (Paneque
i Rodriguez 2009: s. 64). Dlatego też nauczyciele kształcenia specjalnego
uczący języka obcego powinni wykorzystywać język i kulturę uczniów jako
środek nauczania, ponieważ stanowią one fundament, na którym nauczane
będą nowe doświadczenia, wiedza i umiejętności (Baca i Cervantes 2004).
Lowe przytacza przypadek uczniów z utratą słuchu. Ci uczniowie mogą
mieć słabą wymowę, ponieważ w dużej mierze nie są w stanie usłyszeć własnego głosu lub głosów innych. Mogą zatem wymagać bardziej ukierunkowanych instrukcji na temat mechaniki produkcji mowy (umiejscowienie języka
i zębów itp.). Ponadto, nauczyciele muszą usadowić uczniów z wadami słuchu
w tej w ławce, z której mogą obserwować poruszające się usta nauczyciela, co
ułatwi im zrozumienie instrukcji lub wyjaśnień. Nauczyciele mogą potrzebować wzmocnić instrukcje mówione lub objaśnienia za pomocą wskazówek
wizualnych, takich jak praca na tablicy lub wskazanie odpowiednich sekcji
w swoim podręczniku (Lowe 2016). Mayer zauważa, że osoba niesłysząca nie
ma dostępu do podstawowej formy języka ojczystego i nauczanie języka z początkowym naciskiem na konwersacje, nie jest dla niej odpowiednie (Mayer
2009: s. 6). Badania wykazały także, że użycie języka migowego może pomóc
osobom niesłyszącym w nauce języków obcych (Kontra i Csizer 2013). Ponadto problemy ze słuchem mogą wpływać na zdolność uczniów do pomyślnego zdania testu z języka obcego. Na przykład testy rozumienia ze słuchu
zwykle nie są odpowiednie dla uczniów niesłyszących.
Kolejną specjalną potrzebą edukacyjną, która może wpływać na naukę
języków, jest dysleksja. Dal oraz Palladino i in. zauważają, że „uczniowie
z dysleksją często doświadczają problemów związanych między innymi
z przetwarzaniem fonologicznym, niedokładną reprezentacją w pamięci długoterminowej, sekwencjonowaniem, słabą zdolnością do rozróżnienia między
podobnym wyglądem słowa i trudności w rozróżnianiu różnych dźwięków”
(Dal 2008: s. 447; Palladino i in. 2016). Może to wymagać od nauczycieli
zmiany stylu swoich materiałów, na przykład poprzez użycie większych rozmiarów czcionek i szerszych odstępów między wierszami, a nawet materiałów
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drukarskich na papierze o innym kolorze (Schneider i Crombie 2003; Nijakowska 2015; Nijakowska i Kormas 2016). Dla studentów z dysleksją testy
z czytania i pisania mogą stanowić spore wyzwanie.
W przypadku niewerbalnych, autystycznych dzieci nie będziemy w stanie zmusić ich do mówienia w języku obcym, ale możemy przedstawić im
inną kulturę, np. potrawy, ubrania, sztukę. Skuteczne okażą się aktywności
takie jak gry, pantomima czy drama. Dziecko z autyzmem lubi gramatykę –
za jej prawidłowość. Często nie lubi mówić w języku obcym; wiele z nich nie
widzi w tym sensu.
Dużą rolę w procesie uczenia się języka obcego osób z SPE odgrywa
sam nauczyciel. Aby osiągnąć efekty kształcenia, nauczyciele powinni stosować różnorodne techniki i strategie. Hoover i Patton twierdzą, że stosowanie
różnych strategii i praktyk instruktażowych, w tym zróżnicowanego uczenia
się, jest niezbędne do skutecznego nauczania języka angielskiego uczniów
o specjalnych potrzebach (Hoover i Patton 2005). Chamot i O ‘Malley również twierdzą, że skuteczne nauczanie osób niepełnosprawnych języka obcego
musi koncentrować się na treści i języku, a także na rozwoju poznawczym
(Chamot i O ‘Malley 1994). Proces ten wymaga, aby nauczyciel posiadał specjalistyczną wiedzę na temat dostosowywania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, edukacji zróżnicowanej językowo, nabywania
drugiego języka oraz potrzeb i cech uczniów z SPE. Aby nauczanie języka obcego uczniów z SPE było skuteczne, sylabus powinien zostać zredukowany do
istotnych elementów, powinno także nastąpić znaczne spowolnienie tempa
nauczania, zmniejszenie zakresu słownictwa, włączenie nauczania multisensorycznego, czyli stosowanie narzędzi wizualnych, słuchowych i kinestetycznych
(Schwarz 1977).
Wyzwaniem dla pedagoga jest także podejście do tematu trudności w
nauce podczas spotkań z rodzicami. To nauczyciel może być pierwszą osobą,
która wskaże, że istnieje problem z ich dzieckiem. Rozpoczęcie rozmowy jest
trudne - można spotkać się ze łzami lub przerażeniem. Ważne jest, aby słuchać
tego, co mają do powiedzenia rodzice, aby razem stworzyć jeden, zjednoczony
zespół, który wspiera uczniów w najlepszy możliwy sposób.
Nauczanie języka obcego dzieci i młodzieży z SPE
w Wielkiej Brytanii.
Nie da się zaprzeczyć, że Wielka Brytania jest narodem zróżnicowanym
językowo, a w jej granicach mówi się językami z całego świata. Często jednak
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krytykuje się osoby anglojęzyczne, ponieważ większość z nich nie potrafi posługiwać się innym językiem. Według sondażu opublikowanego przez Komisję Europejską ta zła reputacja jest całkowicie uzasadniona. Wyniki badania wskazują, że Brytyjczycy są oficjalnie najgorszymi uczącymi się języków
w Europie. 62% ankietowanych nie zna żadnego innego języka oprócz angielskiego. Źródłem problemu jest często edukacja, ponieważ nie wystarczająca
liczba uczniów jest zachęcana do podejmowania nauki danego przedmiotu
językowego w szkole. Językami tradycyjnie uczonymi w szkołach brytyjskich
są francuski, hiszpański i niemiecki. Obecnie rząd zachęca nauczycieli do poszerzenia zakresu nauczanych języków o arabski, mandaryński i urdu (British
Council 2020) oraz planuje wdrożenie nauki języka obcego od 5 roku życia.
W brytyjskich szkołach dzieci często rozpoczynają naukę języka obcego w wieku 11 lat, a wielu uczniów całkowicie rezygnuje z języka w wieku 14 lat. Nauka języka nie jest obowiązkowa w ramach edukacji po 16 roku życia, a liczba
uczniów uczących się języka europejskiego w klasie maturalnej w ostatnich
latach spadała w całym Zjednoczonym Królestwie. Najnowsze dane pokazują, że choć francuski jest nadal najpopularniejszym współczesnym językiem
obcym, w 2014 r. uczyło się go tylko 3,6 proc. uczniów w Anglii (Statistica
2019). Z drugiej strony w Wielkiej Brytanii rośnie liczba uczniów, którzy
uczą się hiszpańskiego. Jednak liczba uczących się nowożytnych języków obcych nie przedstawia pełnego obrazu edukacji językowej w Wielkiej Brytanii.
Ważną rolę odgrywają również języki regionalne, w tym walijski, gaelicki, irlandzki i brytyjski język migowy. Ponadto liczba uczniów ze środowisk nieanglojęzycznych, to znaczy dzieci, które w dzieciństwie miały kontakt z innymi
językami w domu, drastycznie wzrosła w ostatnich latach (Statistica 2019).
Co się tyczy liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to
w samej Anglii wyniosła ona w styczniu 2019 r. 1 318 300, co stanowi 14,9%
całkowitej populacji uczniów. Liczba ta wzrastała przez trzy kolejno następujące po sobie lata (SEN in England 2019). Niektóre dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Anglii mogą potrzebować więcej pomocy, niż
zazwyczaj zapewnia się w zwykłej szkole lub przedszkolu na poziomie wsparcia dla SPE (SEN support). Tacy uczniowie będą potrzebowali oceny potrzeb
edukacyjnych w zakresie zdrowia i opieki Education Health and Care (EHC)
needs assessment w celu określenia jakiej pomocy potrzebują. Ocena ta może
doprowadzić do opracowania planu EHC. Plan EHC to dokument prawny,
który opisuje specjalne potrzeby edukacyjne, zdrowotne i społeczne dziecka
lub młodej osoby. Wyjaśnia on dodatkową pomoc, która zostanie udzielona
w celu zaspokojenia tych potrzeb i jak ta pomoc wesprze dziecko lub młodą
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osobę w osiągnięciu tego, czego chcą w swoim życiu (Contact 2020).Na przykład, dziecko może potrzebować dużo wsparcia ze strony dorosłych przez
większość lub cały dzień szkolny. Może ono potrzebować dużej pomocy ze
strony specjalistów, np. logopedy. Tacy uczniowie mogą być kierowani do
szkoły specjalnej, w której personel ma odpowiednie przeszkolenie i wiedzę,
aby wspierać ich naukę.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii doświadczają podobnych problemów jak ich koledzy w innych krajach.
Dostępna literatura nie podaje odrębnych metod nauczania języków obcych
niepełnosprawnej młodzieży w tym kraju.
W celu wyjścia naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów
opracowano w formie broszury zestaw narzędzi szkoleniowych dla nauczycieli
szkół średnich uczących języka obcego. Zawiera ona informacje dla nauczycieli na temat specyficznych zagadnień w programie nauczania nowożytnych
języków obcych uczniów ze SPE i/lub niepełnosprawnych. Znajdują się w niej
również sugestie dotyczące dalszej lektury i wsparcia (DERA 2009).
Lowe zauważa, że przy nauczaniu języka obcego zasadniczo nie ma możliwości takiego szkolenia i wsparcia w zakresie SPE, jakie jest dostępne w szkole ogólnodostępnej (Lowe 2016). Wykorzystał on dane z wywiadu z dwoma
brytyjskimi SENCO oraz własne doświadczenie do stworzenia ram dla doskonalenia zawodowego nauczycieli w odniesieniu do uczniów z SEN, które
można zastosować w szerokim zakresie kontekstów nauczania języka. Następnie zasugerował, że w każdej szkole językowej lub programie nauczania języka powinien znajdować się pracownik równoważny z SENCO, przeszkolony
w zakresie problemów związanych z SPE. Na podstawie wywiadów zidentyfikował następujące cztery kroki, które składają się na zaproponowane ramy doskonalenia zawodowego. Krok 1: konsultacja z uczniem - zapytanie co można
zrobić, aby pokonać przeszkody ucznia w nauce. Krok 2: wewnętrzny coaching i mentoring - członek personelu równoważny z SENCO współpracuje
z nauczycielem, aby pomóc rozwiązać wszelkie trudności napotykane przez
ucznia. Krok 3: zewnętrzne wsparcie i szkolenie - nauczyciel ma możliwość
uczęszczania na warsztaty prowadzone przez ekspertów lub przyprowadzenie
eksperta w celu przeprowadzenia sesji szkoleniowych. Krok 4: szkolenie kaskadowe - nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi pracownikami
poprzez warsztaty wewnętrzne, mentoring i obserwacje i tzw. knowledge recycling (wiedza, którą można wykorzystać do stworzenia czegoś nowego).
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Rola rodziców dzieci ze SPE w procesie uczenia,
w tym uczenia języka obcego.
Omawiając wyzwania, z jakimi borykają się uczniowie i nauczyciele w ramach szkolnictwa specjalnego nie sposób pominąć rodziców. Liczne badania
dokumentują obciążenie rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne.
Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach często zgłaszają poczucie izolacji i
wysoki poziom stresu, a kilka badań wskazuje na wzrost depresji (Barnett i in.
2003). Posada i współautorzy zbadali dostępne usługi pomocnicze dla rodziców w 11 krajach po tym, jak ich dziecko otrzymało diagnozę ASD. Kraje i
regiony uczestniczące obejmowały Bułgarię, Czechy, Danię, Anglię, Francję,
Włochy, Maltę, Polskę, Portugalię, Szkocję (Highland Region) i Hiszpanię
(Posada et al. 2007). Stwierdzono, że matki dzieci z autyzmem doświadczają
więcej stresu niż matki dzieci z upośledzeniem umysłowym, mukowiscydozą czy śmiertelną chorobą fizyczną, a profesjonalne systemy wsparcia mają
wymierny wpływ na ich postrzeganie stresu (Weiss 2002). Istotne jest to, że
wszystkie kraje uczestniczące miały co najmniej jedną grupę wsparcia dla rodziców na szczeblu krajowym lub organizacje pacjentów z ASD. W Hiszpanii, Polsce, Anglii i Szkocji, te organizacje świadczyły usługi diagnostyczne i
interwencyjne.
Stres związany z posiadaniem dziecka ze SPE może stanowić wyzwanie
dla funkcjonowania rodziny. Reagowanie i wrażliwość rodziców są niezbędne,
aby dzieci z SPE mogły rozwijać bezpieczne relacje, bliskość, ale te mogą być
zagrożone przez stres wywołany u niektórych rodziców. Czasochłonny charakter opieki wymaganej przez wiele dzieci z SPE stanowi również nieodłączne ryzyko wypalenia rodziców. Zapewnienie wsparcia rodzicom z SEN ma
zatem zasadnicze znaczenie zarówno dla rozkwitu dziecka, jak i całej rodziny.
Traktuje o tym m. in. dokument, wydany przez Komisję Europejską Support
for children with special educational needs (SEN), który ukazuje różne aspekty
SPE w krajach należących do Unii Europejskiej.
Zaangażowanie rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
jest istotnym czynnikiem w promowaniu edukacji inkluzyjnej. Istnieją różnice między państwami w odniesieniu do rodziców, którzy mają możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka oraz jego prawa do zakwestionowania decyzji
dotyczącej umieszczenia w danej szkole. W Wielkiej Brytanii rodzice mogą
prawnie zaskarżyć takie decyzje. Rocznie rozpatrywanych jest około 3 000
takich spraw (NESSE 2012). Umożliwienie rodzicom kwestionowania decyzji szkoły i władz lokalnych podniosło rangę edukacji specjalnej w Wielkiej
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Brytanii i zwiększyło środki finansowe przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych. Równie oczywiste jest jednak, że takim możliwościom musi towarzyszyć wsparcie dla rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej,
którzy w przeciwnym razie mogą nie mieć dostępu do dostępnych dla nich
dróg sądowych ze względu na brak wiedzy i środków. Niektórzy rodzice nie
uznają swojego dziecka za niepełnosprawnego lub o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, a ci, którzy to robią. często wyrażają niepewność co do dostępnych dla nich mechanizmów formalnych. Należy zatem ułatwić rodzicom
dostęp do informacji w miejscach takich jak biblioteki czy gabinety lekarskie
(NESSE 2012).
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami (The European Agency for Development in Special Needs Education)
(EADSNE 2012) określiła kilka obszarów wymagających poprawy w celu
wspierania rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obejmują one dostępność informacji; bliskość usług dzięki decentralizacji; przystępne cenowo usługi; interdyscyplinarna praca i współpraca z rodzinami;
oraz koordynacja między sektorami i w ramach sektorów. Należy też promować stabilne środowisko do nauki w domu. Badania wykazały, że środowisko domowe w którym dzieci ze specjalnymi potrzebami spędzają większość
swoich wczesnych lat, będzie miało odzwierciedlenie w ich późniejszej nauce.
Jak się okazuje, jakość środowiska nauki w domu jest ważniejsza dla rozwoju
intelektualnego i społecznego dziecka z SPE niż zawód rodzica, wykształcenie
lub dochód (Sylva i in. 2004).
Działania wspierające rodziców dzieci ze SPE w
Zjednoczonym Królestwie.
Jak podaje wspomniany dokument opublikowany przez Komisję Europejską, krajowy program wdrożeniowy („Early Support”) zachęca do rozwoju
usług w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci. Program aktywnie promuje partnerską współpracę poprzez regularne spotkania „zespołu wokół dziecka” (Team Around the Child - TAC) z rodzinami, mające na celu utrzymanie
rodziców w centrum procesu decyzyjnego. Krajowe programy takie jak the
National Service Framework for Children, Young People and Maternity Services
oraz Aiming High for Disabled Children promują partnerską współpracę z rodzicami poprzez system regularnych spotkań, wymianę informacji, wspólne
szkolenia oraz, w stosownych przypadkach, regularne wsparcie ze strony wiodącego profesjonalisty.
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Poniższe przykłady ilustrują wybrane praktyki wsparcia dla rodziców,
które mogą trwać dłużej niż etap wczesnej interwencji (zob. Support for Children with SEN 2013):
• Relief families jest powszechną praktyką w wielu krajach europejskich.
Występuje też w Anglii i Walii. Usługa ta oferuje wytchnienie dla rodziców
dzieci ze specjalnymi potrzebami poprzez opiekowanie się dzieckiem przez
pewien okres czasu. To pozwala rodzicom odpocząć, być razem samemu lub
skupić się na rodzeństwie. Jest bardzo potrzebna dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
• ‘Parent Know How’ to program utworzony w maju 2008 przez brytyjski Departament ds. Dzieci, Szkół i Rodzin (Department for Children, Schools
and Families-DCSF), oferujący szereg bezpłatnych usług online i offline mających na celu zapewnienie wsparcia oraz porady dla rodziców w Anglii, za
pośrednictwem infolinii telefonicznych i usług cyfrowych, w tym portali społecznościowych i komunikatorów internetowych, zwłaszcza aby dotrzeć do
rodziców dzieci niepełnosprawnych.
• Neath Port Talbot Family Action Support Team (FAST), łączy w sobie
szereg prewencyjnych usług wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin, koordynowany przez władze lokalne w Walii. Pakiety wsparcia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb rodziny, np. szybka reakcja na nagłe sytuacje.
• Early Bird Programme, czyli Early Bird (poniżej pięciu lat) i Early
Bird Plus (4-9 lat) to programy wsparcia dla rodziców i opiekunów w Wielkiej Brytanii, oferujące porady i wskazówki dotyczące strategii i sposobów
postępowania z małymi dziećmi z autyzmem. Oba programy pracują nad
zrozumieniem autyzmu, budowaniem pewności siebie, w celu zachęcania do
interakcji i komunikacji oraz rozumienia i wspierania zachowań (NAS 2020).
Mocą Ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wielkiej
Brytanii mają prawo do respektowania swoich potrzeb, także w dziedzinie
edukacji. Tutaj najlepiej sprawdza się edukacja inkluzyjna, która pozwala na
aktywne uczestnictwo w zajęciach, także w lekcjach języka obcego. Koordynatorzy ds. SPE zatrudnieni w szkołach dbają o zapewnienie równych szans
wszystkim dzieciom szkolnym. Rodzice, często sami borykający się z nadmiernym obciążeniem, stresem, brakiem informacji, powinni wspierać swoje
dzieci w edukacji i stworzyć im odpowiednie środowisko do nauki w domu.
Jednak to na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie przekazanie treści kształcenia uczniom z trudnościami w nauce.
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Streszczenie
„Języki są częścią bogactwa kulturowego naszego społeczeństwa i świata,
w którym żyjemy i pracujemy. Nauka języków przyczynia się do wzajemnego
zrozumienia, poczucia globalnego obywatelstwa i osobistego spełnienia” (Tinnefeld 2016). Dla wielu uczniów język obcy oferuje różne i ciekawe wyzwania,
takie jak przedmiot sam w sobie oraz jako środek do rozwijania umiejętności
w wielu innych obszarach programu nauczania. Niniejszy artykuł opisuje wybrane aspekty nauczania języka obcego nowożytnego uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii.
Słowa kluczowe: SPE, nauczanie języka obcego, uczniowie z niepełnosprawnością, trudności w nauce, inkluzja
Summary
'Languages are part of the cultural richness of our society and the world
in which we live and work. Learning languages contributes to mutual understanding, a sense of global citizenship and personal fulfilment’ (Tinnefeld
2016). For many students, a foreign language offers different and interesting

challenges as a subject in its own right and as a means of developing skills
in many other areas of the curriculum. This article describes selected aspects
of teaching a modern foreign language to students with special educational
needs in Great Britain.
Keywords: SEN, foreign language teaching, students with disability, learning
difficulties, inclusion
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Nauczanie on line pozytywne i negatywne aspekty
korzystania z e-learningowych
narzędzi technologicznych
w procesie nauczania
i samokształcenia
On line learning - positive and negative aspects
of using e-learning technological devices
in the process of teaching and self-study.

Wstęp
13 marca 2020 roku doszło do bezprecedensowej sytuacji w polskiej
oświacie. Z dnia na dzień uczniowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz personel administracyjny zostali zmuszeni do pozostania w domach,
przerywając ciągłość procesu edukacyjnego i bez żadnego przygotowania rozpocząć nauczanie on line. Stało się tak z powodu rozszerzającej się skali zachorowań wywołanej wirusem korona, który najskuteczniej rozprzestrzeniał
się drogą kropelkową w wyniku bliskiego kontaktu twarzą w twarz z osobą zarażoną wirusem (World Health Organization 2020). Rząd RP, w celu
uniknięcia tzw. „scenariusza włoskiego”, czyli bardzo dużej liczby zachorowań
w przeciągu niewielkiego przyrostu czasowego, zaczął wprowadzać szereg obostrzeń mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz
ochronę swoich obywateli przed grożącą Polsce epidemią (Markel 2020).
Koronawirus (Corona-Virus-Disease 2019) nadal rozprzestrzenia się
na terenie Polski. Na dzień 12 czerwca na terenie naszego kraju zarażonych
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koronawirusem jest 28 201 osób, natomiast 1 215 osób zmarło. Dzienna ilość
zachorowań oscyluje obecnie wokół 300-500 osób. Koronawirus wywołuje
chorobę nazywaną obecnie COVID-19. Nazwa tej choroby została ogłoszona
przez Światową Organizację Zdrowia-WHO. Koronawirus jest czynnikiem
wywołującym chorobę, natomiast COVID-19 jest chorobą, czyli zespołem
objawów spowodowanych przez koronawirus. Najczęstszymi objawami
COVID-19,według WHO, są gorączka, raczej suchy kaszel i duszności. Jednak pacjenci zgłaszali i zgłaszają dodatkowo takie objawy jak ból mięśni, głowy
czy gardła, produktywny, czyli mokry kaszel, czasami wymioty czy zaburzenia
smaku lub węchu. Objawy najczęściej pojawiają się między 2. a 14. dniem po
zakażeniu. Przebieg choroby jest również zróżnicowany: od bezobjawowego,
przez łagodną formę wirusa przypominającego przeziębienie aż po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub niewydolnością wielonarządową.
Obostrzenia były wprowadzane po nadzwyczajnych posiedzeniach rządu
RP i po ogłoszeniu ich na konferencjach prasowych zwykle Premiera RP oraz
Ministra zdrowia. W marcu i kwietniu 2020 wprowadzono m.in.: nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, zakaz organizowania
i urządzania jakichkolwiek imprez o charakterze masowym, zakaz a później
ograniczenie samodzielnego poruszania się nieletnich poniżej 13 roku życia,
zamknięto parki, bulwary, kina, teatry, baseny, plaże, wprowadzono godziny
robienia zakupów dla seniorów oraz działalności wszystkich instytucji użyteczności publicznej. Od 16 kwietnia 2020, powoli znoszone są przez rząd kolejne obostrzenia, kiedy zaobserwowano spadek, acz niewielki liczby zachorowań. Jednak sumarycznie liczba zachorowań w Polsce utrzymuje się na stałym
poziomie 300-500 nowych, pozytywnych, potwierdzonych badaniami pacjentów i nie pojawia się jeszcze spłaszczenie zachorowań, czyli „rozciągnięcie
w czasie prognozowanej liczby nowych przypadków, aby zapewnić obywatelom lepszy dostęp do służby zdrowia”, albo pojawiają się jej nieznaczne
symptomy.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że szkoły w wielu państwach świata zostały zamknięte. Ponad miliard dzieci uczy się lub, w niektórych przypadkach,
stara się uczyć z domów. Jednak wiele uczniów zostało odciętych od edukacji
zdalnej, gdyż z definicji potrzeba do niej komputera lub tabletu oraz dostępu
do sieci internetowej. Gdy 13 marca rząd RP ogłosił, że zamyka szkoły, system edukacji musiał z dnia na dzień zacząć bezprecedensowy eksperyment
z ograniczonymi zasobami komputerowymi, sprzętowymi i technologicznymi, na które żaden z podmiotów edukacyjnych nie był przygotowany. Lekcje
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przeniosły się na czaty i platformy, jak Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams (Allen 2016: s. 43), a czasem i na - służący przede wszystkim
do transmitowania gier – Discord i najpopularniejszy obecnie komunikator
Facebook’a- Messenger. 25 marca nauczyciele zaczęli zdalnie realizować obowiązkową podstawę programową dla ok. 4,6 mln polskich uczniów (Związek
Nauczycielstwa Polskiego 2020). Tego dnia aktywność w sieci była tak wysoka,
że nie wytrzymały serwery dzienników elektronicznych i platform do nauki
Vulcan i Librus.
Kiedy 13 marca 2020 roku, decyzją Premiera RP- Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz ministra edukacji- Dariusza Piontkowskiego wszystkie placówki oświatowe i szkolno-wychowawcze zostały zamknięte, nikt nie spodziewał się, że nauczanie zdalne
będzie prowadzone do końca roku szkolnego 2020/2010. Rada Ministrów
RP co 2-3 tygodnie podejmowała decyzję o przedłużeniu ich zamknięcia, zaznaczając jednocześnie, że kontynuacja nauczania on line uzależniona jest od
„liczby zachorowań i rozwijającej się sytuacji epidemicznej w kraju” (cytat zaczerpnięty z konferencji prasowej szefa MEN Dariusza Piontkowskiego z dn.
20.03.2020, TVP 2020)
Kiedy 25 marca 2020 roku wprowadzono obowiązek edukacji zdalnej
w celu realizacji obowiązkowej podstawy programowej, minister edukacji, zapewniał, że nauczanie on line pozwoli na systematyczne przekazywanie wiedzy uczniom przez nauczycieli oraz umożliwi kontakt z uczniami, i już 20
marca stwierdził, że "(…) jeżeli będzie taka potrzeba, uczniom będzie można
wystawiać oceny końcowe zdalnie” (cytat zaczerpnięty z konferencji prasowej
szefa MEN Dariusza Piontkowskiego z dn. 20.03.2020, TVP 2020).
Do 25 marca 2020 realizacja zadań on line miała charakter sprawdzający czy zdalne nauczanie w ogóle jest możliwe. Nauczyciele wysyłali uczniom
materiały do zrobienia w formie poleceń przez e-dzienniki, a następnie prosili
o odsyłanie uzupełnionych kart pracy lub zdjęć wykonanych zadań domowych na specjalnie w tym celu utworzone prywatne adresy kont internetowych na najpopularniejszych wyszukiwarkach lub odsyłanie zrobionych prac
domowych w mailach zwrotnych. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z dn. 20 marca stwierdził, że „ok 90% szkół już realizuje nauczanie on line” (MEN 2020) Przez okres prawie 3 miesięcy zarówno przedszkola,
w miarę możliwości i pomysłowości swoich nauczycieli, szkoły szczebla podstawowego i średniego oraz uczelnie wyższe starały się realizować nauczanie
zdalne. Używały do tego celu bardzo wielu platform e-learningowych, których
mnogość, szczególnie na początku nauczania on line, była naprawdę duża.
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Przegląd i funkcje najpopularniejszych platform
e-learningowych w czasie nauczania zdalnego w
Polsce
Postęp technologiczny, z którym obecnie mamy do czynienia w wielu
dziedzinach życia, znalazł odniesienie również w edukacji na wszystkich jej
poziomach. Współczesne narzędzia, techniki komputerowe i nowe technologie (Uskov, Howlett 2020: s. 14-86), szczególnie sieć internetowa, umożliwiają przełamywanie bariery odległości w dostępie do wiedzy oraz coraz bardziej
skutecznie potwierdzają, że efektywne przekazywanie wiedzy nie wymaga
kontaktu bezpośredniego, twarzą w twarz lub można ten kontakt w dużej
mierze ograniczyć (Clark 2016: s. 13). Co więcej utworzono nowe możliwości
nauki przy użyciu komputera lub innych urządzeń mobilnych.
Zajęcia on line polegają na wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod
i technik kształcenia na odległość z użyciem oprogramowania z dostępem do
internetu bez osobistego
udziału podmiotu kształcącego i kształconego, czyli bez przebywania ich
jednocześnie w tym samym miejscu. Nauczyciel i uczeń posiadający komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, smartfom, iphone, ipad, touchpad czy tablet może brać udział w takiej formie kształcenia. Nauczanie
zdalne obejmuje również komunikację za pośrednictwem komunikatorów
internetowych. Najczęściej jest to Messenger, Discord lub WhatsUp. Ponadto nauczanie on line to również aktywność nauczyciela i ucznia, która może
odbywać się z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia – w formie
ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
Nauczanie zdalne to również wszelkie kontakty przez e-dzienniki, przez które
nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami w celu wysyłania i odpisywania na maile, dodawanie załączników z pracami do wykonania w ramach
zajęć czy zadaniami domowymi, wysyłaniem prezentacji komputerowych
w programach graficznych z filmami poglądowymi lub odnośnikami do podręczników zamieszczonych w formie plików pdf lub na kanałach wizualnych,
jakim jest najpopularniejszy obecnie YouTube. Najpowszechniejszą formą
e-lekcji jest obecnie prowadzenie e-zajęć przez różnorodne platformy edukacyjne, takie jak Microsoft Teams, Classroom, Meets czy Hangouts.
Platforma edukacyjna uważana jest za podstawowe narzędzie do tworzenia e-learningu, czyli nauczania lub uczenia się on line- samodoskonalenia
z użyciem dostępu do łącza internetowego poprzez narzędzia informatyczne.
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To środowisko informatyczne, dzięki któremu nauczanie na odległość może
mieć miejsce. W nomenklaturze informatycznej platformy edukacyjne określa
się jako „dedykowane kształceniu na odległość systemy informatyczne (LMS
lub LCMS) umożliwiające zarządzanie procesem kształcenia, jego monitorowaniem, czyli śledzeniem postępów oraz raportowaniem” (E-pasje 2020a).
Platformy edukacyjne są obecnie najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami dedykowanymi e-learningowi. Ich „najważniejsze funkcjonalności pozwalają projektować, tworzyć i prowadzić szkolenia online z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej (Encyklopedia Zarządzania 2020). Konstrukcja
platform e-learningowych została tak zorganizowana, aby zapewnić wszystkim
użytkownikom możliwość realizacji jak największej ilość działań e-learningowych w sposób najbardziej optymalny (por. Machalska 2019). Jednak należy
wziąć pod uwagę ograniczenia sprzętowe, dostępność do Internetu oraz jego
charakter, tzn.: czy jest on dostarczany w formie wiązki radiowej, światłowodowej czy przez router. Ponadto przepływ pasmowy ma w tym przypadku
duże znaczenie, czyli szybkość przesyłania danych oraz symultaniczne korzystanie z dostępu do internetu kilku domowników. Zazwyczaj, przy jednoczesnym korzystaniu przez kilka osób z tego samego łącza internetowego mogą
wystąpić zakłócenia w dostępie do wiązki internetowej czy szybkości przesyłania danych. Pojawiają się problemy ze słyszalnością lub wizualizacją obrazu,
pod warunkiem używania łączy kamery, zanikiem dostępu czy inne problemy
techniczne. Przy nauczaniu on line należy tez wziąć pod uwagę, że używanie
poglądu audiowizualnego szybciej zużywa megabajty dostępnego internetu.
Platformy e-learningowe pozwalają osobom uczącym się na stworzenie
indywidulanej, wirtualnej, osobistej przestrzeni kształcenia wraz z narzędziami pracy, nauki i komunikacji. Natomiast nauczycielom, wykładowcom,
trenerom, czyli podmiotom prowadzącym zajęcia, dają możliwość zarządzania materiałami dydaktycznymi, tworzeniem i uaktualnianiem już istniejących, dedykowaniem ich grupom uczących się i zarządzaniem samym procesem kształcenia. Głównym celem platform edukacyjnych jest pozwalanie
na elastyczne i skuteczne nauczanie na odległość, co może przejawiać się
w samodzielnym podejmowaniu decyzji przez osobę uczącą się, co do ścieżki
swojego rozwoju, kierunku i szybkości nauki czy samokształcenia lub preferowanymi formami dostarczania wiedzy i tempem jej przekazywania. Są to,
co prawda, cele długofalowe, ponieważ nauczanie zdalne w polskiej oświacie
dopiero raczkuje a podmioty biorące w nim udział uczą się, na zasadzie prób
i błędów, najskuteczniejszych rozwiązań technologicznych wspomagających
tradycyjny proces nauczania. Uczniowie, biorący udział w e-lekcjach muszą
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być skrupulatnie kontrolowani przez swoich nauczycieli, ponieważ dzieci
i młodzież w większości przypadków nie zostały nauczone w polskich szkołach
na tyle samoświadomości i samodzielności, aby bez nadzoru rodzicielskiego
i nauczycielskiego, z własnej woli wykonywać powierzone im zadania domowe.
Platforma edukacyjna powinna spełniać szereg funkcji ułatwiających
zdalne zdobywanie wiedzy, gdyż prowadzenie współczesnego e-learningu
(Hyla 2016: s. 25) polega na odpowiednim projektowaniu działań, które powinny umożliwiać przede wszystkim:
a) tworzenie materiałów edukacyjnych i merytorycznych o treściach
dostosowanych do wieku, potrzeb uczniów na wszystkich szczeblach edukacyjnych oraz o właściwym poziomie przyswajalności ich zawartości, dostosowanej, w miarę możliwości, do spersonalizowanych potrzeb każdego ucznia,
jako podmiotu nauczania on line,
b) przechowywanie usystematyzowanej wiedzy oraz dostarczanie jej
w sposób klarowny, łatwy i technologicznie zrozumiały,
c) szerokie planowanie procesów nauczania, które powinno być dostosowane do edukacyjnego poziomu uczniów na różnych szczeblach kształcenia,
wieku oraz możliwości percepcyjnych.
d) planowanie ścieżek kształcenia każdego z uczniów- studentów biorących udział w kształceniu on line,
e) holistyczne zarządzanie procesem dydaktycznym,
f) ewaluację oraz raportowanie przebiegu procesu kształcenia,
g) wstępną a następnie pogłębioną analizę procesu kształcenia
i nauczania,
h) administracyjną, prawną, kancelaryjną i informatyczną obsługę procesu kształcenia zdalnego,
i) oraz integrację informatyczną działalności dydaktyczno-wychowawczej on line ( Platforma e-learningowa Idea 2020).
Platformy edukacyjne pełnią funkcje mediatorów i pośredników pozwalających przekazywać wiedzę i umiejętności przy użyciu komputerów, sieci informatycznych oraz wszystkich zdigitalizowanych urządzeń technologicznych.
Podział używanych do tego celu Systemów Zarządzania Zasobami Nauczania
(aplikacje LMS/LCMS) (Moodle Platform 2020) wynika ze stawianych wymagań różnym ośrodkom kształcenia. W konsekwencji platformy edukacyjne
dzielimy na trzy główne grupy:
a) platformy open source- są to platformy edukacyjne bezpłatnie udostępniane, ponieważ firmy nimi zarządzające zdecydowały się upublicznić ich
kod źródłowy (np. HTML/CSS); kod ten jest powszechnie znany i może być
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dowolnie modyfikowany przez programistę. Ten rodzaj platform LMS ma
duży wpływ na rozwój e-learningu. Udostępnienie darmowego narzędzia nauczania zdalnego, jakim jest platforma edukacyjna wielu placówkom oświatowym, pozwoliło badać i testować różnego rodzaju funkcjonalności i ocenić
rozwiązania metodyczne i techniczne prowadzonych działań e-learningowych.
Do tego rodzaju platform e-learningowych możemy zaliczyć: Moodle, LMS
WordPress, Ilias, Claroline,
b) Platformy komercyjne- są płatnymi platformami edukacyjnymi, których producent gwarantuje wsparcie techniczne (m.in. szkolenia z obsługi,
pomoc przy administracji). Platforma komercyjna może być, na podstawie
umowy licencyjnej, dostosowana do potrzeb konkretnego klienta. Zakres
funkcji i narzędzi platformy jest różny i zależy od wymagań i dostępnego
budżetu zleceniodawcy. Obecnie na rynku istnieje wiele firm zajmujących się
wdrożeniami komercyjnych platform edukacyjnych. Do najczęściej spotykanych platform e-learningowych tego typu możemy zaliczyć: Fronter, Blackboard oraz WebCT.
c) Platformy tworzone indywidualnie- to systemy informatyczne zaprojektowane do wspomagania procesu dydaktycznego na przykład określonej
uczelni, firmy czy instytucji publicznej. Najczęstszym zastosowaniem tego rodzaju platform jest wspieranie tradycyjnych zajęć. Tworzone najczęściej przez
uczelnie wyższe mogą służyć do realizacji zajęć na odległość dla studentów.
Przykładowe platformy występujące w Polsce: SAS, EDU, CENO PG ( E-pasje 2020a).
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Rycina 1. Podział platform edukacyjnych (E-pasje 2020b).

Prowadzenie zajęć on line.
Obowiązki nauczyciela, ucznia i dyrektora
Nauczanie zdalne powinno być prowadzone we wzajemnym zrozumieniu ucznia, nauczyciela i rodziców, jako równorzędnych podmiotów (Clarke
2008: s. 56-98) którzy dążą do identycznego celu, jakim jest zapewnienie
w trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce jak najskuteczniejszego i najbardziej optymalnego zapewnienia ciągłości nauczania realizowanego zgodnie
z podstawą programową. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być
prowadzone w oparciu m.in. o:
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów
(por. Czarkowski 2017),
 zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,
na której znajdują się treści z podręczników szkolnych oraz dodatkowe
materiały edukacyjne bezpośrednio związane z omawianymi zagadnieniami on line,
 dzienniki elektroniczne,
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną (por. Szabłowski
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2011) zarówno szkolną, prywatną nauczycieli, rodziców i uczniów jak
i specjalnie założoną do komunikowania się w sprawach ściśle związanych z tokiem nauczania on line,
 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu i zabezpieczeniu kanału audiowizualnego, na którym mają miejsce
e-lekcje,
 lekcje online,
 programy telewizji publicznej i audycje radiowe,
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie
internetowej szkoły;
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie
bezpłatnie,
 kontakt telefoniczny z nauczycielem,
 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie
ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
 „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów przygotowane z
zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych i epidemicznych w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy
uczniami, nauczycielami, ewentualnie rodzicami i pracownikami administracyjnymi szkoły,
 dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia w sposób
wcześniej uzgodniony, bezpieczny dla osoby dostarczającej i odbierającej wszelkie materiały dydaktyczne czy o charakterze wychowawczym,
inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego (Ministerstwo Edukacji Narodowej 2020, s. 10-13).
Dyrektor szkoły również ma do wypełnienia istotne zobowiązania.
Przede wszystkim:

a) kieruje pracą szkoły, czyli odpowiedzialny jest za wyznaczanie
zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy,
b) informuje zdalnie rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
c) we współpracy z nauczycielami ustala: sposób komunikowania
się z uczniami i rodzicami, możliwości ucznia i rodzica do korzystania
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z materiałów elektronicznych, formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, ilość przekazywanego materiału w danym dniu, metody
monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce,
a także uzyskanych przez niego ocenach oraz o trybie konsultacji ucznia
i rodzica z nauczycielem (Poradnika dla nauczycieli ... 2020).
Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy
pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem, a następnie informacje
te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
Nauczyciele zostali zobowiązani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do:
a) organizacji pracy z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy, formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie
i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac
oraz o zasadach oceniania,
b) przekazywania treści i zadań zadawanych do wykonania dostosowanych do możliwości uczniów, aby nie zniechęcić ich do pracy,
c) pomocy uczniom, którzy mogą nie mieć w pełni swobodnego dostępu do sieci internetowej, ponieważ niektórzy muszą dzielić się komputerem
czy telefonem z rodzeństwem,
d) nauczyciele powinni pamiętać, że logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na
naukę,
e) terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela, z jednego przedmiotu, powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów,
f) zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi,
g) w komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu
w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić
część dokumentacji przebiegu nauczania.
Uczniowie są również pełnoprawnymi podmiotami szkolnymi, więc
oprócz przywilejów posiadają obowiązki. Zostali zobowiązani do:
a) samodzielnego, na przykład przez e-dziennik, nawiązania kontaktu
z wychowawcą i nauczycielami, oczywiście rodzice ten kontakt również nawiązują z nauczycielami,
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b) organizowania nauki własnej w domu, oczywiście samodzielność w
nauce uzależniona jest od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z
narzędzi do kontaktu zdalnego,
c) systematycznej pracy i nauki,
d) wszystkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco powinni zgłaszać nauczycielom, albo samodzielnie lub prosząc
o pośrednictwo rodziców,
e) niepotrzebnego przedłużania czasu spędzonego przy komputerze;
przerwy mają być organizowane obowiązkowo,
f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie,
g) oraz o przestrzeganiu etykiety językowej i kultury w komunikacji
z nauczycielami.
Rodzice, w dobie nauczania on line zobowiązani są do:
a) zachęcania dzieci do samodzielnej i systematycznej pracy,
b) pozostawania w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami poprzez
udostępnianie swojego numeru telefonu, adresu e-mailowego, regularnego
korzystania z dziennika elektronicznego oraz sprawdzania strony internetowej
szkoły
c) ponadto w miarę możliwości powinni wspierać, a nie wyręczać dzieci
w wykonywaniu zadanych prac.
Bardzo istotnym elementem jest podkreślanie, że nauczanie zdalne to nie
tylko wysyłanie prac do zrealizowania w trybie off line, ale nauka on line, czyli
video-lekcje czy inaczej e-lekcje lub wideokonferencje. Są to nazwy tożsame.
Uczniowie przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe jako skany zdjęć czy to w formie plików najczęściej docx., pptx., pdf. Gdy nie mają
możliwości korzystania z Internetu, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą
klasy powinien umożliwić telefoniczny kontakt ucznia z nauczycielem lub
pedagogiem, ponieważ należy pamiętać jak ważne jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka w sytuacji odizolowania społecznego.
Nauczanie zdalne (Pyżalski 2020: s. 34-123) może mieć różną formę,
jednak zawsze taką, która w najbardziej optymalny sposób dostosowana jest
do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia oraz parametrów
technicznych jego komputera. Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu
do narzędzi i metod technologicznych bez których nauczanie zdalne nie będzie miało miejsca oraz równego traktowania wszystkich podmiotów procesu
nauczania.
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Trzeba wziąć pod uwagę, że w czasie procesu nauczania on line mogą wystąpić, i często występują, czynniki zakłócające sprawny przebieg kształcenia.
Do najczęściej występujących należą:
* przerwy w dostępie do Internetu,
*za mała pojemność bajtowa Internetu,
*zakłócenia w czasie trwania zajęć on-line wynikające ze zbyt dużej liczby
podmiotów uczestniczących w zajęciach symultanicznie (Patterson, Gibson
2018: s. 87),
*brak dostępu do kamer internetowych,
* problemy techniczne z kanałami głosowymi podczas używania
komunikatorów,
*za duża ilość członków rodzin jednocześnie korzystająca z połączenia
sieciowego z Internetem, co skutkuje zniekształceniem obrazu, problemami
z komunikacją głosową i słuchową podczas trwania e-lekcji,
* możliwy brak dostępu do komputerów, laptopów czy smartfonów, aby
można było w ogóle wziąć udział w zajęciach on line,
*jednoczesny przymus wspólnego korzystania z narzędzi technologicznych przez kilku domowników z powodu braku większej ilości sprzętu z łączem internetowym w domu.
Kolejnymi przeszkodami w efektywnym komunikowaniu on line
w celach edukacyjnych są problemy techniczne lub sprzętowe (Clarke 2007:
s. 39), które są niezawinione przez podmioty biorące udział w procesie nauczania. Do najczęstszych czynników technicznych negatywnie wpływających
na proces e-lekcji należą: brak sprzętu komputerowego odpowiedniej jakości i wydajności informatycznej, aby proces nauczania on line w ogóle mógł
być skuteczny, niemożność rozszerzenia pamięci RAM komputera ani jego
parametrów technicznych i w konsekwencji brak dostosowania go do minimalnych wymagań technicznych, aby platformy edukacyjne mogły na konkretnym urządzeniu technicznym zadziałać, za mała wymagalność techniczna
sprzętu komputerowego, przestarzałe oprogramowanie i niemożność jego upgradowania (Sejnowski 2019: s. 102), czyli uaktualnienia i modyfikacji do
minimalnych wymagań sprawnej działalności programów e-learningowych
oraz nieposiadanie fabrycznie wbudowanej kamery internetowej ułatwiającej
proces obserwowania ucznia podczas e-lekcji. Usterki techniczne, których
mogą się pojawić niosą ze sobą koszty finansowe, na które rodzice, uczniowie
i nauczyciele zostali narażeni w momencie rozpoczęcia nauczania on line.
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Bardzo istotnym problemem technicznym uniemożliwiającym nauczanie on line jest niemożność zakupu żadnego sprzętu technicznego umożliwiającego rozpoczęcie nauczania ze względu na nieposiadanie wolnych środków
finansowych. W takiej sytuacji według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego jest obecnie około 50-70 tys. polskich uczniów poniżej 19 roku życia
w szkołach podstawowych i średnich. Natomiast ponad milion jest zmuszona dzielić się sprzętem komputerowym ze swoimi rodzicami i rodzeństwem.
Uczniowie z mniejszych miejscowości często mają wolniejsze łącza internetowe i ograniczone pakiety gigabajtów, które przy wpółdzieleniu sprzętu komputerowego bardzo szybko ulegają wyczerpaniu, a każde kolejne 10 Gb dokupionego internetu to wydatek rzędu kilkunastu złotych.
Nierówności cyfrowe
Think tank- Centrum Cyfrowe szacuje na podstawie przeprowadzonego
raportu pt.: „Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej”, że w Polsce około 1-1,5 % uczniów, czyli 50-70 tys. dzieci może nie mieć w domu
komputera ani tabletu. Najprawdopodobniej są to osoby bardzo wykluczone, jak dzieci niepełnosprawne lub żyjące w skrajnej biedzie, ponieważ dane
z tego samego raportu dowodzą, że dostęp do sieci deklaruje prawie 90% badanych, więc liczba gospodarstw domowych, która teoretycznie ma dostęp do
sieci w Polsce jest bardzo znacząca.
Jednakże, w wielu domach uczniowie zmuszeni są czekać na „swoją kolej”, jeżeli chodzi o możliwość korzystania z sieci informatycznej, aż rodzice skończą pracę zdalną, wideokonferencje lub wideo spotkania ze swoimi
przełożonymi. Dzieje się tak dlatego, że około 10% gospodarstw domowych
z dziećmi ma do dyspozycji tylko jeden komputer czy tablet. Największy
problem ze współdzieleniem sprzętu mają rodziny wielodzietne, ponieważ aż 28% rodzin ma dwa komputery lub tablety, a 8% tylko jeden, więc,
w takich domach sprzęt musi być współdzielony (GUS 2020). Na podstawie
sporządzonego raportu analitycy szacują, że problem ten dotyczy około 0,5%
dzieci, a więc pół miliona uczniów. Autorzy raportu stawiają również hipotezę,
że utrudnieniem w procesie efektywnego nauczania on line może być brak
kompetencji do nauczania zdalnego i korzystania z narzędzi cyfrowych wśród
nauczycieli. Szacują, że nawet 30% nauczycieli może nie mieć niezbędnych
podstawowych kompetencji dotyczących poruszania się w świecie cyfrowym
w sposób pozwalający na skuteczne prowadzenie e-lekcji. Jednak należy podkreślić, że nauczanie zdalne rozpoczęło się z dnia na dzień, w sposób dosłowny.
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Do 13 marca 2020 roku, a więc do daty od której dzieci i młodzież zaprzestały
uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych, szkolenia prowadzone przez szkoły, firmy zewnętrzne czy centra szkoleniowe nauczycieli, organizowały kursy z zakresu nauczania on line jako formę nauki wspomagającą
procesy bezpośredniego nauczania. Natomiast, zgodnie z wytycznymi Rady
Ministrów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia zdalne prowadzone
od 25 marca 2020 roku mają charakter całkowicie zdalnych. Należy podkreślić, że organizowanie szkoleń dla nauczycieli miało charakter prowizoryczny i szybki, gdyż wszystkie szkolenia, z racji wprowadzanych obostrzeń i
pogarszającej się sytuacji epidemicznej, były prowadzone on line, w stopniu
podstawowym, umożliwiającym nauczycielom pobieżne zapoznanie się z podstawowymi funkcjami platform edukacyjnych. Dopiero po okresie około miesiąca po wprowadzeniu nauczania zdalnego zaczęły pojawiać się oferty szkoleń
z zakresu obsługi aplikacji, programów czy platform e-learningowych mających na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu prowadzenia
zajęć on line (Kuźmicz 2015: s. 35-80), z jak najszerszym wykorzystaniem
możliwości technicznych komputerów. Uczniowie szkoleń z zakresu uczenia
się i skutecznego przyswajania wiedzy on line nie mieli, podobnie jak rodzice. Nauczyciele mieli, przynajmniej teoretycznie wsparcie w informatykach
szkolnych, którzy często pracowali po kilkanaście godzin na dobę, próbując
usprawniać przede wszystkim działanie platform edukacyjnych i e-dziennika.
Uczniowie i dzieci musieli nauczyć się uczyć on line samodzielnie, bez pomocy ze strony szkół, które nie organizowały nauki obsługi platform edukacyjnych ani dla uczniów ani dla rodziców.
Skala problemów ze sprzętem, przede wszystkim konieczność dzielenia
go z rodzeństwem lub domownikami, to główny powód, dla którego nie
będzie możliwe oparcie zdalnej edukacji na modelu wyłącznie synchronicznym na przykład na telekonferencjach czy wideokonferencjach, ale trzeba go
oprzeć na modelu asynchronicznym, czyli równocześnie na e-lekcjach i na
wysyłaniu materiałów dydaktycznych przez e-dziennik. Oczywiście, jak każde
rozwiązanie, współdzielenie procesu nauczania on line niesie ze sobą pozytywne i negatywne aspekty. Pozytywne implikacje to:
a) większa samodzielność ucznia, który zmuszony jest do pilnowania samego siebie w procesie nauczania, ponieważ nauczyciela fizycznie koło niego
nie ma,
b) systematyczne budowanie samodyscypliny w procesie kształcenia,
c) coraz większa biegłość informatyczna,
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d) samodzielne poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania przez
nauczycieli.
Jednak należy również mieć świadomość, że kompetencje techniczne
i teleinformatyczne, które są nieodzownym elementem funkcjonowania w teraźniejszej przestrzeni cyfrowej, uszczuplają kompetencje społeczne i psychoemocjonalne przede wszystkim uczniów , ale również negatywnie wpływają
na samopoczucie kadry pedagogicznej. Niektóre negatywne aspekty funkcjonowania uczniów w e-rzeczywistości to:
a) brak samodyscypliny, która u większości uczniów nie jest wynikiem lenistwa, ale brakiem zewnętrznego nadzoru i kontroli,
b) przeciążenie e-lekcjami oraz faktem, że po skończonych lekcjach on line prace domowe również należy wykonać i przesłać za pomocą sprzętu informatycznego,
c) spędzanie zbyt dużej liczby godzin przed ekranem komputera czy telefonu, ponieważ nauczanie zdalne odbywa się przecież przed
ekranem komputera, laptopa lub telefonu,
d) niemożność swobodnego wychodzenia na zewnątrz celem odpoczynku od mnogości treści przekazywanych on line oraz czasu spędzonego przed komputerem,
e) spędzanie wolnego czasu na komunikatorach, forach internetowych czy w graniu w gry komputerowe,
f) ciągłe korzystanie z wyszukiwarek internetowych przy odrabianiu prac domowych; często uczniowie zamiast obrabiać prace domowe
kopiują je z sieci.
Naukowcy z Uniwersytetu SWPS przy współpracy dziennikarzy z „Gazety Wyborczej” w ramach projektu „Forum Transferu Wiedzy” przeprowadzili
wspólnie ankietę na grupie badawczej ponad 1000 respondentów, której wyniki pokazały, że ponad 28% uczniów nie ma w domu warunków do nauki
zdalnej, czy to ze względu na zbyt małą liczbę pomieszczeń do dyspozycji,
obecność rodzeństwa lub dzielenia pokoju ze starszymi lub młodszymi braćmi
i siostrami. Co piąta rodzina nie ma dostępu do szybkiego internetu, 26 %
do niezbędnego oprogramowania, a w 31% domów nie ma wystarczającej
liczby komputerów do symultanicznej pracy i nauczania zdalnego. Ponadto
3/4 rodziców uważa, że ich dzieci nie mają odpowiednich warunków w domu,
bo np. mają za mało pomieszczeń, które muszą dzielić z hałasującym rodzeństwem. 65 proc. nauczycieli przyznaje również, że rodzice nie mają czasu pomóc dziecku w nauce.
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W 2015 r. dostęp do internetu w gospodarstwach domowych w Polsce, w których są dzieci w wieku szkolnym, szacowany był na poziomie 94%.
Obecnie szacuje się, że jest to nawet 98% (GUS 2020,). Sytuacja poprawiła
się, lecz problem wykluczenia cyfrowego ujawnił się z całą mocą teraz w okresie 3-miesięcznego nauczania on line. W wielu domach nie ma sprzętu do samodzielnego użytkowania, a rodzice mogą udostępnić komputer dziecku dopiero po zakończeniu swojej działalności pracowniczej on line. A kiedy dzieci
w domu jest więcej, to możliwości nauki stają się jeszcze bardziej ograniczone,
gdyż z reguły szkolne zajęcia on line odbywają się w godzinach dopołudniowych i wczesnym popołudniem. W przypadku najmłodszych dzieci, którym
brakuje umiejętności cyfrowych, nauka zdalna musi się często odbywać kosztem zaangażowania i czasu poświęconego przez rodziców.
Wnioski
1. Nauczanie zdalne, które rozpoczęło się około 3 miesiące temu, to
jedno z najcięższych doświadczeń edukacyjnych, z jakim przyszło się zmierzyć
polskiej oświacie. System edukacyjny jest w trakcie jego trwania i niewykluczone, że od września 2020 roku będzie on kontynuowany.
2. Zdalne lekcje spowodowały, że bardzo dużo obowiązków edukacyjnych zostało scedowanych na rodziców a czasami dziadków, którzy równocześnie wykonywali swoją pracę on line.
3. Nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice musieli nauczyć się funkcjonowania w sieci bardzo często bez żadnej pomocy informatycznej i technicznej.
4. E-lekcje próbowały zastąpić zajęcia stacjonarne, jednak nie można
zastąpić lekcji wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego czy nauki
właściwego zachowania i przenieść je do sieci.
5. Uczniowie spędzają bardzo dużo czasu przed ekranem komputera,
dodatkowo praca domowa i wszelkie projekty również realizowane są on line,
co powoduje, że liczba godzin spędzanych codziennie w sieci wzrasta nawet
do kilkunastu.
6. Nastąpiło rozluźnienie więzi koleżeńskich i przyjacielskich z powodu
wprowadzenia obostrzeń i kilkugodzinnego zdalnego uczenia się w sieci.
7. W procesie nauczania on line pojawiają się braki sprzętowe, dlatego
niektóre dzieci „zniknęły”* 1z polskiego systemu edukacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że z ok . 20-40 tys. dzieci nie ma żadnego kontaktu,
ani bezpośredniego ani zdalnego od momentu rozpoczęcia nauczania on line.

*1
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8. Prowadzenie e-lekcji obnażyło szereg niedociągnięć, z którymi polskie
szkoły muszą się zmierzyć, jak brak dostatecznego wykształcenia informatycznego nauczycieli, nieumiejętność radzenia sobie z problemami technicznymi
w czasie zajęć on line, liczne nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych lub
udawanie, ze się jest obecnym, niemożność sprawdzenia czy prace domowe
i sprawdziany są pisane samodzielnie lub z pomocą rodziców i inne.
9. Jednak wysiłek włożony w prowadzenie zajęć on line, pomimo szeregu braków i niedociągnięć pokazał również, że polska oświata, nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół i rodzice chcą się uczyć nowych technologii
ułatwiających proces uczenia się, są na nie otwarci i mają już doświadczenie,
które zostanie wykorzystane w nadchodzącym nowym roku szkolnym, niezależnie od tego, czy nauczanie zdalne będzie kontynuowane czy nastąpi powrót
do zajęć stacjonarnych.
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Streszczenie
Artykuł dotyka tematyki nauczania zdalnego. Jest to zagadnienie nowe,
gdyż dopiero od 3 miesięcy polski system oświaty całkowicie funkcjonuje w
sieci. Doświadczenie dyrektorów szkół, wychowawców w przedszkolach, nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich oraz wykładowców akademickich jest niewielkie, ale pokazuje, że e-nauczanie niesie ze sobą dużo pozytywnych i negatywnych aspektów. Do pozytywnych aspektów możemy zaliczyć:
rozszerzenie kompetencji informatycznych, zwiększenie samodyscypliny oraz
podniesienie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Niestety negatywnych konotacji zdaje się
być więcej. Są to m. in.: zbyt dużo spędzanego czasu przed ekranem komputera, rozluźnienie więzi społecznych i koleżeńskich, nadmierna nadpobudliwość,
niesamodzielność w odrabianiu prac domowych i inne.
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Do nauczania on line wykorzystywane są różne platformy edukacyjne i
aplikacje, które pomagają uczniom i nauczycielom w efektywnym nauczaniu
i uczeniu się on line. Artykuł przedstawia ich krótki przegląd. Ponadto sygnalizuje nierówności w dostępie do e-nauczania oraz proponuje krótką syntezę
obowiązków nauczyciela, ucznia, dyrektora szkoły i rodzica w procesie e-nauczania, aby przebiegał on możliwie jak najsprawniej i najefektywniej.
Słowa kluczowe: nauczanie on line, e-learning, e-nauczanie, uczenie się, samokształcenie, e-rzeczywistość, nauczyciel, uczeń, dyrektor szkoły, platformy
edukacyjne, e-platformy, aplikacje, Internet, nierówności edukacyjne, pozytywne i negatywne aspekty nauczania on line.

Summary
This piece of writing focuses on e-learning. It is brand new issue since Polish educational system has been entirely on line for almost three months now.
The experience of headmasters, teachers at primary and high schools, students,
educators in kindergartens and lecturers at universities is yet small however, it
implies e-learning has pros and cons to offer. The positive aspects of on line
learning is widening of IT competences, improving students’ self-discipline
and progress in searching required information in the net. Such skills occur
to teachers and students as well. Nevertheless, the negative connotations seem
to be more. It is spending too much time in front of the computers’ screens,
loosening of social and friendship’s relations, hyperactivity and self-reliance
in coping with homework.
The variety of educational platforms and Internet applications is widely
used to cause on line learning effective to teachers and students. The article
gives a short reviews of them. It also indicates inequalities in e-learning access and offers a short synthesis regarding the duties of school headmasters,
teachers, students and parents in on line learning process to make it effective
and efficient.
Keywords: on line learning, e-learning, learning, self-learning, e-reality,
teacher, student, headmaster, educational platforms, e-platforms, application,
Internet, educational equalities, positive and negative educational aspects.
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Wprowadzenie
Obecnie niepełnosprawność rozumiana jest jako zjawisko dynamiczne,
jako interakcja między osobą z niepełnosprawnością a środowiskiem; podlega
ona ciągłym przemianom, natomiast nie jest uznawana za deficyt po stronie
danej osoby (Oszustowicz, Lechta 2009: s. 98).
W odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej można wskazać na
występowanie trzech równoległych aspektów, a mianowicie: aspektu organicznego, psychologicznego i społecznego. Pierwszy dotyczy uszkodzeń i zaburzeń
zachodzących w systemie nerwowym. Aspekt psychologiczny obejmuje skutki
zaburzeń i uszkodzeń dla właściwego funkcjonowania człowieka, natomiast
aspekt społeczny wskazuje na rolę i umiejscowienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie (Barłóg 2008: s. 412).
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Nazewnictwo
Pojęcie „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” jako oficjalna terminologia pojawiło się po raz pierwszy w 2010 roku w podręczniku wydanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Niepełnosprawności Intelektualnej
i Rozwojowej (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD) pod tytułem: Intellectual Disability. Definition, Classification and Systems of Supports, autorstwa Roberta L. Schalocka i wsp. Określenie zostało przyjęte także przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań
nad Niepełnosprawnością Intelektualną i jego agendę w Polsce. Zgodnie
z tym trendem w terminologii niepełnosprawności należy oddzielać spójnikiem
„z” cechę niepełnosprawności od osoby, która ją posiada. Personalistyczne traktowanie osoby z problemami podkreśla jej wartość i integralność.
Z tego powodu obowiązuje używanie wyrażenia „osoba z niepełnosprawnością”
a nie „osoba niepełnosprawna”, ponieważ niepełnosprawność jest jedynie jedną
z cech, za pomocą której można określić osobę, dlatego nie należy jej postrzegać przez pryzmat jej niepełnosprawności. Negatywne cechy czyjegoś stanu
zdrowia i sposób, w jaki reagują na nie inni ludzie, są niezależne od terminów,
jakich używa się do określenia tego stanu. Bez względu na to, jak nazwana
jest niepełnosprawność – istnieje ona niezależnie od etykiety. Nazewnictwo
nie jest zatem tylko sprawą języka, ale głównie kwestią postaw ludzi wobec
niepełnosprawności (Giermanowska 2007: s. 15).
Relacje interpersonalne
Jakość życia każdej osoby determinuje nie tylko rodzina, ale i szeroko
rozumiane społeczne otoczenie. Człowiek jako istota społeczna funkcjonuje wśród innych ludzi, którzy są mu potrzebni do realizacji działań. Każdy
z nas również bierze udział w obserwacji zachowań innych ludzi, wykazując
wobec nich czasem całkowitą obojętność, a innym razem gotowość do wsparcia. Często też oceniamy działania innych osób. Większość ludzi jest jednak
w miarę ostrożna w wypowiadaniu własnych sądów na określony temat, ponieważ podświadomie zdaje sobie sprawę z tego, że w każdej chwili samemu
można stać się obiektem takiej samej oceny. Ich działanie ma zatem znamiona
zapobiegawcze i samozachowawcze. Występuje tu podświadomy mechanizm
porównywania siebie z innymi członkami społeczeństwa.
Mechanizm samozachowawczy nie występuje podczas obserwowania zachowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ podświadomie
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wypiera się z umysłu chęć porównywania siebie z takimi osobami, nie będąc
do nich podobnym. Jest to pewnego rodzaju obawa, że sama myśl o możliwości bycia niepełnosprawnym może sprowadzić nieszczęście (Konarska 2008:
s. 134–143).
Mechanizm ten nie ma miejsca w takim samym stopniu w odniesieniu
do osób z niepełnosprawnością fizyczną. Również tu podświadomie dopuszczamy myśl, że każdy może zachorować, ale nie, że każdy może stać się osobą
z niepełnosprawnością, zwłaszcza, że niepełnosprawność istnieje często od
urodzenia i od samego początku jest swego rodzaju stygmatem. Nie można
tego powiedzieć o chorobie, ponieważ w tym przypadku zawsze istnieje nadzieja na wyleczenie.
Jeśli wobec pełnosprawnych członków społeczeństwa dokonuje się oceny ich zachowania, to dzieje się to przez pryzmat uwewnętrznionych przez
lata doświadczeń, opinii i oczekiwań społecznych. Takich praktyk jest o wiele mniej wobec osób odmiennych pod jakimś względem. W Polsce kilkudziesięcioletnia izolacja, zwłaszcza dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną, nie przyczyniła się do wzajemnych naturalnych kontaktów
i zdobywania doświadczeń społecznych w tym zakresie. Podobnie ze społeczeństwa wyróżniają się osoby o odmiennym kolorze skóry i sposobie ubierania się czy widocznych różnicach kulturowych, na które reakcja społeczeństwa
bywa podobna jak wobec odmienności spowodowanej niepełnosprawnością
intelektualną (Wrona 2011: s. 23).
Oczywiście wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną są osoby
aktywne, świadome zarówno swoich możliwości, jak i ograniczeń, które wykraczają w działaniach poza oczekiwania społeczne, choć z tej racji wcale nie
bywają lepiej oceniane. Jest to dla nich paradoksalnie dodatkowe utrudnienie
sytuacji zadaniowej, ponieważ nie mieszczą się one w stereotypach społeczeństwa, w którym żyją.
Jednym z bardziej stabilnych elementów sytuacji społecznej jest ogólny
wygląd – budowa ciała, kolor skóry oraz sposób komunikowania się (głównie
język, wymowa, zachowania pozawerbalne) potencjalnych osób, z którymi
podejmuje się interakcje społeczne. Nie bez znaczenia są także oceny natury estetycznej, które w efekcie, jeszcze przed podjęciem interakcji, decydują
o stopniu atrakcyjności danej relacji. Im bardziej osoby, z którymi nawiązuje
się kontakt społeczny, są podobne do nas samych, albo do osób, z którymi kontakt przynosił w przeszłości satysfakcję, tym chętniej podejmuje się
z nimi interakcję i tym bardziej sytuację spostrzega się jako normalną (Aronson 2004: s. 112).
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Nie można powiedzieć, że kontakt z osobami różniącymi się od dotychczas spotykanych będzie zawsze stanowił barierę przed nawiązaniem znajomości. Często jednak nowość sytuacji, która nie jest jednocześnie postrzegana
jako zagrażająca bezpośrednio osobie inicjującej kontakt lub odpowiadającej
na sygnały wysyłane przez kogoś innego, jest tak silnie motywująca do wzajemnego poznawania, że stanowi źródło nowych doświadczeń. Najczęściej tak
właśnie nawiązuje się nowe znajomości, a ponieważ obie strony relacji są siebie ciekawe, u podstaw ich zachowania leży potrzeba prowadzenia wzajemnie
satysfakcjonującego dialogu.
Wzajemna ciekawość jest, i była dotychczas, częściej społecznie nagradzana niż karana, a z podjęciem bezpośredniej interakcji nie łączą się żadne
negatywne skojarzenia czy obawy. Nie dzieje się tak jednak kiedy spotykamy osobę, która pod względem zachowania, budowy ciała czy sposobu komunikacji znacznie odbiega od posiadanego przez większość społeczeństwa
stereotypu. Poza tym ewentualny kontakt z takim człowiekiem prowokuje
myśli porównawcze, które są zbyt przykre, prawdopodobne i mocno naruszają poczucie własnego bezpieczeństwa albo własnej wartości (Aronson 2004:
s. 112). Natomiast lukę w wiedzy dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnością osoby pełnosprawne wypełniają w oparciu o wiedzę autorytetów,
czyli kolejno: rodziców, kolegów, rzadziej nauczycieli. Pozostałe informacje
to obraz własnych przekonań opartych na pobieżnych obserwacjach, fragmentach opowiadań o trudnościach osób z niepełnosprawnościami, co w rezultacie daje obraz człowieka jako istoty nieporadnej, zależnej od innych, niezbyt
dobrze wykształconej, ale do której należy mieć stosunek wyrozumiały, być
gotowym do udzielenia jej pomocy i po której raczej nie powinno się spodziewać partnerstwa w kontaktach. Takie wyobrażenie osoby z niepełnosprawnością jest zgodne z wiedzą niektórych osób, dlatego nie wywołuje dysonansu
poznawczego i jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom bycia dobrym
człowiekiem. Zgodnie z normami społeczeństwa chrześcijańskiego oznacza to
pomoc słabszemu od siebie. Jest to jeden z najczęściej stosowanych mechanizmów podnoszenia poczucia własnej wartości (Kilian 2007: s. 14–18).
Pozornie wydaje się, że oparty na takich założeniach stosunek osób pełnosprawnych do osób z niepełnosprawnością powinien być satysfakcjonujący
dla obu stron. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ mimo pewnych znamion
normalności sytuacja nadal pozostaje trudna z kilku powodów. Przede wszystkim większość kontaktów z osobami z niepełnosprawnością rozpoczyna się
w życiu osób pełnosprawnych nie w dzieciństwie, kiedy wszystkie nowe sytuacje są ciekawsze niż trudniejsze, ponieważ gwarantem udanego kontaktu jest
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będący w pobliżu rodzic czy wychowawca, ale przypadkowo, w późniejszym
okresie życia, kiedy człowiek jest takim kontaktem najczęściej zaskoczony. Inność nie jest spostrzegana przez małe dzieci w kategoriach jej wartościowania,
ale jako stwierdzenie faktu. Różnorodność poziomu funkcjonowania dzieci
i młodzieży nie jest niczym nadzwyczajnym i występuje na porządku dziennym, stąd sama w sobie nie inicjuje myśli o trudnym kontakcie – kontakty
są naturalne, a wolne od oceny zwykle są satysfakcjonujące. Poza tym dziecko nie wypełnia sobie na siłę luki w wiedzy na temat innych osób gdy je
spotyka. Należy pamiętać, że dopiero powolne, stopniowe poznawanie staje
się podstawą rzetelnych informacji o drugim człowieku. Zapobiega to uprzedzeniom, które są głównym sprawcą generowania sytuacji trudnych. Z tego
powodu najbardziej skutecznym środkiem zapobiegawczym wobec takich sytuacji powinna być bardzo wczesna integracja dzieci pełnosprawnych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych i wszystkich, których spotkanie wynika
z naturalnych warunków społecznych (Konarska 1998: s. 39).
Jakkolwiek łatwiej o akceptację społeczną osób chorych przewlekle
(z wyjątkiem chorób psychicznych), o tyle trudniej w ten sam sposób traktować osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wyzwalając się od stereotypów, które w rezultacie sprowadzają się do oceny osoby z niepełnosprawnością z perspektywy tych zadań i umiejętności, w które zaangażowane są
niesprawne funkcje umysłu. Ponieważ każda sytuacja trudna wymaga percepcji obiektywnej rzeczywistości i siebie w niej jako podmiotu działającego,
dlatego likwidacja wszelkich barier natury fizycznej (organizacja środowiska,
brak potrzebnych narzędzi/urządzeń do realizacji czynności) leży najczęściej
poza możliwościami osoby z niepełnosprawnością. Podobnie jest z barierami natury społecznej, chociaż tu doświadczenie społeczeństwa w kontaktach
z wszelkiego rodzaju „innością”, wiedza na temat niepełnosprawności i chorób oraz otwartość wobec ludzi, pozwalają łatwiej pozbyć się stereotypów (Kościelak 1996: s. 72).
Dzienne wsparcie –
Środowiskowy Dom Samopomocy
Aby wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny
w Polsce ponad 60 lat temu, dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) powstała idea normalizacji
próbująca zrealizować nie tylko prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w życiu społecznym, ale także umożliwić im przeżywanie
101

JOANNA LEŚNIAK

wszystkiego co dla człowieka jest naprawdę ważne, co daje mu poczucie pełnego człowieczeństwa.
Jedną z form wsparcia są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS).
Środowiskowe Domy Samopomocy jako placówki dziennego wsparcia działają w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Rozporządzenie z dnia 9.12.2010 r.) w sprawie środowiskowych domów samopomocy).
ŚDS-y przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami.
Głównym celem każdego Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie uczestnikom możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi
i środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
W ramach szeroko pojętej rehabilitacji w oparciu o diagnozę funkcjonalną dla każdego uczestnika opracowywany jest indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, który jest realizowany w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych. Program opracowany przez Zespół Terapeutyczny
każdorazowo jest konsultowany z uczestnikiem. Uczestnicy korzystają z indywidualnej terapii mowy, terapii psychologicznej, konsultacji psychiatrycznych
i neurologicznych oraz rehabilitacji ruchowej. W placówkach, w zależności
od wyposażenia i standardów, prowadzona może być terapia zajęciowa (m.in.
ceramika, stolarstwo, witraż, batik, decupage, mała poligrafia, muzykoterapia, choreoterapia) oraz treningi (m.in. funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny,
umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; trening umiejętności czasu wolnego) i inne (Frysztak, Jakubek, Leśniak 2018:
s. 212-222).
Idea integracji nie pozostaje w sferze zamierzeń ale powinna być szeroko
propagowana poprzez systematyczną współpracę środowiskową z lokalnym
społeczeństwem. Uczestnicy ŚDS zdecydowanie lepiej niż osoby z niepełnosprawnością pozostające w domu, integrują się ze społeczeństwem ponieważ
mają możliwość nabywania odpowiednich doświadczeń. Cechą dorosłości
jest możliwość wpływania na swoje życie i osobistego występowania w swoich sprawach. Taka postawa buduje poczucie podmiotowości, autonomii
i odpowiedzialności. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie, przy odpowiednim wsparciu, sprostać temu wyzwaniu.
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Wymaga to jednak opanowania przez nich wielu trudnych umiejętności, odwagi
i orientacji w prawach i życiu społecznym.
Działalność pomocowa w Polsce przez lata uległa przemianom polegającym na sięganiu do psychologicznej wiedzy o człowieku. Od ludzi zajmujących się pracą socjalną zaczęto wymagać nie tylko dobrych chęci, lecz również
przygotowania merytorycznego. Zmieniły się też relacje między opiekunem
i podopiecznym, od jednokierunkowej zależności do coraz bardziej partnerskich stosunków.
Zasada pomocniczości, zwana także zasadą subsydiarności, zawarta m.in.
w Konstytucji RP, stawia wolność przed przymusem, aktywność przed biernością, indywidualność przed ujednoliceniem (Konstytucja RP). Podstawą
wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest rozpoznanie indywidualności każdej osoby oraz wszystkich wpływów społecznych, którym ona
podlega. Indywidualność jest zawsze najwyższą wartością. Wymóg aktywnego
współdziałania w równej mierze spoczywa na wspieranym, który powinien
współdziałać w pracy nad sobą, aktywnie wpływać na własny rozwój w taki
sposób, aby wspierającemu pomóc w realizacji ich wspólnych celów. Idea samopomocy, wywodząca się z zasady pomocniczości, od wieków przejawia się
w różnych systemach religijnych, demokratycznych formach życia, postępowych treściach polityki społecznej i edukacji. Na gruncie pedagogiki idei samopomocy można dopatrzeć się w tzw. nowym wychowaniu, w którym podkreślano potrzebę wyrabiania uczucia samodzielności, aktywności i zaradności
życiowej. Samopomoc (self – help) jest określana jako praca dla samego siebie
bez czekania na zewnętrzną pomoc, jako pomoc wzajemna w jakimś zespole
i pomoc we własnym zakresie. Najbardziej trafnym terminem i zbliżonym
do pojęcia samopomoc jest niezależne życie a jego założenia zostały zawarte
m.in. w art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Określa ono wspomniany wcześniej ruch rozwijany od lat sześćdziesiątych przez
osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Celem tego ruchu jest maksymalne usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu
osobistym i zawodowym. Podstawowymi zasadami, na których opiera się ten
ruch są: stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków
do ich rozwoju i dążeń do niezależności; zdobycie w miarę możliwości sprawności i umiejętności ważnych w prowadzeniu samodzielnego życia codziennego; udział i kontrola przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną jakości
świadczeń im przyznanych, zarówno indywidualnie, jak i przez odpowiednie
instytucje; możliwość decydowania o celowości pomocy im udzielanej, nawet w sytuacji kiedy przychodzi ona bezinteresownie z zewnątrz; dostęp do
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środków, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie
w różnych formach – w rodzinie, w szkole, w pracy, w czasie wolnym; praca
na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnościami (Konwencja ONZ, art. 19).
Ruch niezależnego życia zmierza więc do zaspokajania podstawowych potrzeb
swoich członków na ich warunkach, bez barier fizycznych i społecznych, przy
zapewnieniu im wsparcia oraz umożliwienie oceny świadczeń, które otrzymują z różnych instytucji.
Środowiskowe Domy Samopomocy już z samej nazwy są miejscem
gdzie osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z zasadą pomocniczości, osiągają
niezależność, a na wszystkich etapach rehabilitacji pracuje się nie NAD osobą
lecz Z osobą. ŚDS – y to placówki, gdzie osoba nie jest rehabilitowana przez
innych, ale gdzie inni udzielają jej pomocy i wspierają w rehabilitowaniu
samej siebie. Zadaniem Środowiskowych Domów Samopomocy powinno
być również wspieranie rodziny w wykonywaniu funkcji wynikających
z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i socjalizacyjnych uczestników.
Trening Mieszkaniowy
Niestety najczęściej życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
zależne jest od innych osób: rodziców, rodzeństwa, opiekunów prawnych,
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Przyczyną takiego stanu są
m.in. niski poziom edukacji i przygotowania osób z niepełnosprawnością
intelektualną do samodzielności, ich mała aktywność zawodowa, stereotypy
i stygmatyzacja, brak tolerancji i akceptacji, a także brak powszechnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną kończących edukację,
w tym na poziomie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych osoby
z niepełnosprawnościami powinny mieć dostęp do szerokiego zakresu usług
świadczonych w domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia
świadczonych w ramach społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej
niezbędnej do życia w społeczności i integracji społecznej, która pozwoli na
zapobieganie izolacji i segregacji społecznej a także powinny mieć możliwość
wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą
mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, nie powinny być zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach, np. DPS (Konwencja ONZ,
art. 18 i 19).
W wielu krajach europejskich odchodzi się od „opieki” sprawowanej
nad osobami z niepełnosprawnościami przez duże instytucje opiekuńcze typu
104

REALIZACJA IDEI NIEZALEŻNEGO ŻYCIA ...

DPS. Taka forma zastępowana jest poprzez inne wsparcie, np. wsparcie domowe, wsparcie społeczno – edukacyjne, instytucję osobistego asystenta, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności, mogą mieszkać we wsłasnych domach i mieszkaniach.
Wsparcie to musi być dostosowane do ich potrzeb, charakteryzować się wysoką jakością i służyć integracji ze społeczeństwem (Wapiennik, Piotrowicz
2003: s. 12).
Ze wsparcia instytucjonalnego: Szpitali Psychiatrycznych, Zakładów
Opiekuńczo – Leczniczych i Domów Pomocy Społecznej korzysta w Polsce
rocznie ponad 150 tys. osób. Wiele z nich mogłoby z powodzeniem odnaleźć
swoje miejsce w lokalnej społeczności, korzystając z mieszkalnictwa wspomaganego. Takie rozwiązania z sukcesami wdrażane są w krajach skandynawskich,
Danii, Irlandii, Estonii, Czechach, Słowacji , w Niemczech czy na Węgrzech.
Węgry od 2011 r. realizują plan, w którym przenoszą mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej (ponad. 10 tys. osób) do mieszkań w społeczności lokalnej, a także wspierają osoby w ich własnym środowisku zabezpieczając przed
trafieniem do placówki typu DPS.
W Polsce standardy dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnością
w lokalnym środowisku realizowane są od 20 lat. Prekursorem mieszkalnictwa
wspomaganego i treningowego było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mają doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu domu, spraw
urzędowych, opłatach za media, itp., a po śmierci rodziców lub opiekunów,
większości przypadków, często wbrew własnej woli, a nawet wiedzy, są ubezwłasnowalniane i umieszczane w placówkach opiekuńczych, które nie są zgodne ze standardami placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz usługami i działalniami
w nich świadczonymi.
Sama utrata osoby bliskiej jest już traumatycznym przeżyciem, a zmiana
miejsca zamieszkania niesie ze sobą dodatkowo utratę poczucia bezpieczeństwa i może spowodować zahamowanie wcześniej nabytych umiejętności.
Kluczowym elementem innowacji w postaci mieszkania treningowego
jest więc wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców,
rodzeństwa i opiekunów prawnych w środowisku lokalnym, w miejscu ich
zamieszkania i życia.
Z pewnością do bycia samodzielnym należy je wcześniej przygotować, m.in. poprzez trening mieszkaniowy. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną muszą uczyć się głównie w sytuacjach praktycznych – przez
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osobiste doświadczenia i przeżycia, wykonywane czynności i powtarzane działania. Mają trudności w przyswajaniu wiedzy metodą jedynie teoretyczną, z wyciąganiem wniosków, wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy, a więc i z zastosowaniem wcześniej zdobytych umiejętności
w nowych sytuacjach. Przez nauczanie praktyczne osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zdobywać coraz większą wprawę, umiejętności oraz
wyrabiać w sobie trwałe nawyki (Anasz, Mrugalska, Wojtyńska 2014: s. 109).
Trening mieszkaniowy, który prowadzony jest w sposób praktyczny,
przez doświadczanie, przygotowuje więc do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, zapobiega umieszczeniu w placówkach całodobowych, ubezwłasnowolnieniu prawnemu i mentalnemu, pozwala na samostanowienie
o sobie co wpływa na wysokie poczucie jakości życia, a przez to realnie wspiera
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny zapobiegając wykluczeniu społecznemu.
Innowacja dotyczy także w sposób pośredni rodzin i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i polega na wsparciu i odciążeniu ich w codziennych obowiązkach, możliwości zaplanowania własnego
życia bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej, realizacji osobistych planów pozostałych członków rodziny np. rodzeństwa.
Grupą docelową jest też środowisko lokalne (społeczeństwo) oraz środowisko związane z pracą ośrodków pomocy społecznej. Innowacja pozwola
na poszerzenie wiedzy o tematykę związaną z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością
intelektualną, ich potrzeb, możliwości i umiejętności, oraz na wspólne wypracowanie nowych, modelowych rozwiązań w pracy na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Leśniak 2017: s. 32 – 34).
W społecznym odbiorze osoby z niepełnosprawnością intelektualną są
nadal postrzegane jako „wieczne dzieci”, nieporadne, wymagające pomocy
i ciągłego wyręczania, co wynika z braku zarówno wiedzy, jak i wzajemnych
kontaktów rówieśniczych już od okresu wczesnego dzieciństwa i dorastania.
Wprowadzane współcześnie działania w zakresie integracji i inkluzji stają się
tu szansą na pozytywne zmiany, pod warunkiem wyeliminowania wielu barier
i ograniczeń, zwłaszcza natury psychologicznej i organizacyjnej, a także nadal
obecnych tendencji społecznego marginalizowania czy wykluczania. Szczególną rolę należy tu przypisać rodzinie, jej wiedzy i zaangażowaniu, specjalistom
oraz szkole, a także lokalnym społecznościom i decydentom zabezpieczającym
system środowiskowego wsparcia.

106

REALIZACJA IDEI NIEZALEŻNEGO ŻYCIA ...

Nie bez znaczenia jest również systematyczne dostarczanie wiedzy na
temat rzeczywistych potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wciąż konieczna jest praca nad podnoszeniem świadomości społecznej na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności intelektualnej
i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w ogóle (Leśniak 2019:
s. 205).
Zakończenie
Co prawda wiedza społeczna oraz uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną zmieniają się na postawy pozytywne, to czynnik ten
może również wpływać na aktywizowanie się negatywnych zachowań wśród
osób z niepełnosprawnościami. Zmiana mentalności społecznej z zasady jest
procesem długotrwałym. Dlatego im szybciej zostanie ona rozpoczęta, tym
lepsze mogą być spodziewane, pierwsze efekty w postaci zmiany postrzegania,
a przez to wzrostu jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Życie osób z niepełnosprawnością intelektualną nie może polegać
na „opiece i pomocy” oraz udzielaniu świadczeń powodujących powstanie
zależności od innych osób i instytucji. Zwolennicy niezależnego życia są
zdania, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny żyć jak każdy
inny człowiek, który ma możliwość wyboru i rozwijania swoich zainteresowań
z korzyścią dla siebie i innych. Niezależność powinna obejmować możliwie
wszystkie sytuacje życiowe, takie jak: miejsce zamieszkania, codzienny tryb
funkcjonowania, relacje osobiste, odzież, żywienie, higienę i ochronę zdrowia,
prawa religijne, kulturalne, seksualne i reprodukcyjne. Niestety w wielu
sytuacjach osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą decydować
jedynie o podstawowych możliwościach oraz „wolnościach” i to w granicach
własnego domu. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną nie
ma określonego miejsca w domu tylko dla siebie, bardzo niewiele ma swój
własny pokój. Zdecydowana większość nie ma żadnych obowiązków w domu,
a podczas zakupów nie mogą kierować się własnymi upodobaniami. W tak
podstawowej sprawie jak wybór własnego ubrania czy dania w większości
pozbawieni są możliwości decydowania o sobie. Decydują za nich rodzice
kierując się własnym gustem.
W tym miejscu, w XXI wieku, należy zastanowić się nad własnym postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami, głównie z niepełnosprawnością
intelektualną. Na ile rodziny – rodzice, rodzeństwo, społeczeństwo, jesteśmy gotowi na „współczesnego niepełnosprawnego” i kim ON jest? Czy ma
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męża, żonę, partnera, dzieci…? Czy żyje zamknięty i w izolacji? Czy może być
zamożny i dobrze ubrany? Czy decyduje o sobie? Czy ma możliwość bycia
sobą...?
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Streszczenie
Zgodnie ze światowym trendem w terminologii niepełnosprawności należy oddzielać spójnikiem „z” cechę niepełnosprawności od osoby, która ją posiada. Podmiotowe, osobowe traktowanie osoby z problemami podkreśla jej
wartość i integralność. Bez względu na to jak nazwana jest niepełnosprawność
- istnieje ona niezależnie od etykiety. Nazewnictwo nie jest tylko sprawą języka,
ale głównie kwestią postaw ludzi wobec niepełnosprawności. Obejmuje całą
osobowość człowieka i wszystkie aspekty jego funkcjonowania.
Konieczna jest praca nad podnoszeniem świadomości społecznej na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności intelektualnej i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami co przyczyni się do zmiany postrzegania
tych osób a przez to wzrostu jakości ich życia.
Niepełnosprawność jest kwestią praw człowieka. Dlatego też celem
wszelkich działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością powinno być popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej
godności. Niezależne życie nie oznacza, że osoby z niepełnosprawnością intelektrualną nie potrzebują wsparcia ze strony innych. Pragną sprawować taką
samą kontrolę nad własnym życiem i mieć możliwość dokonywania takich
samych wyborów jak osoby pełnosprawne i powinno to być działaniem naturalnym i oczywistym.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, stereotypy, doświadczenie, wsparcie, niezależne życie, godność, jakość życia
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Summary
There is a worldwide tendency in the disability vocabulary to add the
„with” conjunction between the type of and the person affected by it. A normal treatment of a person with problems shows their true value and integrity.
No matter what the name of the disability is – it exists regardless of any labels.
Terminology is not a question of language but mostly depends on the peoples’
attitude towards the disability itself. This terminology includes the personality
and all aspects of a person’s life.
It is very important to support social awareness of the reasons why mental disability exists and how mentally disabled people struggle with life. The
rise of such awareness may trigger the changes in perception of the disabled
and improve their living standards.
Disability is a matter of human rights. Therefore, the aim of all actions
undertaken for people with disabilities should be to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities and to promote respect for their inherent
dignity. An independent life does not mean that people with intellectual disability do not need support from others. They want to have the same control
over their own lives and have the same choices as people without disabilities,
and this should be natural and obvious.
Keywords: mental disability, stereotypes, experience, support, independent
life, dignity, quality of life
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Obraz społeczeństwa
w poglądach przedstawicieli
szkoły frankfurckiej
The image of society
in the views of the Frankfurt School

Wstęp
Przedstawiciele szkoły frankfurckiej, powstałej w latach 20. ubiegłego
stulecia, zastanawiali się nad miejscem współczesnej jednostki w społeczeństwie. W większości istniejącą sytuację postrzegano jako zwrot w stronę społeczeństwa masowej cywilizacji, która ogarnia każdą dziedzinę ludzkiego życia.
Erich Fromm zauważył, że ówczesne czasy to moment, w którym ludzkość
staje wobec drugiej rewolucji przemysłowej.
Pierwsza rewolucja dotyczyła rozkwitu przemysłu, mechanizacji, zastępowania pracy ludzi i zwierząt przez maszyny. Obecnie natomiast człowiek
jest wyręczany przez myślące urządzenia, które oprócz udogodnień spychają
go w miejsce, w którym nie odgrywa już tak znaczącej roli. Cybernetyczny
świat umożliwia konstruowanie urządzeń, które pozwalają szybko odpowiedzieć na pytania , na które przeciętna jednostka nie znalazłaby odpowiedzi
w ciągu dłuższego czasu. Natomiast
deklaracje, iż wyznajemy nadal indywidualizm, wolność i wiarę w Boga,
okazują się czczymi sloganami, w rzeczywistości bowiem owładnięci jesteśmy obsesyjną zasadą hedonistycznego materializmu (Fromm 1996:
s. 50).
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Odczłowieczone procesy życiowe zostały opakowane w slogany i biurokrację, która doprowadza do upowszechniania się unifikacji społeczeństwa.
Człowiek XXI wieku
Już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku przedstawiciele szkoły frankfurckiej zastanawiali się, jaki będzie człowiek dwudziestego pierwszego wieku oraz w jakim społeczeństwie będzie egzystował. Niemal mistyczną
datą przywoływaną przez naukowców, filozofów, badaczy społecznych był rok
dwutysięczny. To on w dużej mierze wyznaczał granicę dziejów współczesnej
jednostki i zbiorowości do jakiej przynależy. Obawiano się postępującego procesu pogrążania się ludzi w izolacji, uzależnieniu od techniki. Lewica walczyła
o to aby jednostka nie była maszyną w zdehumanizowanym społeczeństwie.
W ówczesnym społeczeństwie frankfurtczycy słusznie zauważali brak
świadomości jednostki odnośnie sytuacji dotyczącej jej przyszłości, a także
błędnie interpretują zachodzące przemiany. Widzieli współczesnego człowieka jako osobę wierzącą, że brak prześladowania politycznego gwarantuje wolność osobistą i spełni oczekiwania ukształtowane już w końcowym okresie
średniowiecza. Społeczeństwo nie dostrzega jednak zagrożenia w postaci sprowadzenia myśli, uczuć, emocji do funkcji mechanicznych. Jednostki na myśl
o dwudziestym pierwszym wieku
nie biorą pod uwagę, że równie dobrze może on być początkiem okresu,
w którym człowiek przestanie być sobą, bo przekształcony zostanie w bezmyślną i pozbawioną uczuć maszynę (Fromm 1996: s. 51).

Dziewiętnastowieczni myśliciele przewidywali zagrożenia płynące ze strony nadmiernego zaufania dla maszyn i wszelkich urządzeń zastępujących człowieka. Jako przykład przywoływano Johna Stewarda Milla czy Karola Marksa.
Pierwszy z nich dostrzegał zagrożenia związane z przemysłowym postępem
i jako prawidłowe, wzorcowy model społeczeństwa widział ten, w którym
nikt nie jest biedny, nikt nie pragnie być bogatszy, ani też nie istnieją
powody, dla których trzeba by się obawiać, że ktoś zostanie odepchnięty przez tych, którzy prą do przodu. (Fromm 1996: s. 52).

Frankfurtczycy postulowali zniesienie zniewolenia przenikającego zarówno sferę materialną, jak również emocjonalną. Zmiany kapitalistycznej
sytuacji społecznej upatrywali w socjalizmie. Jednocześnie dostrzegali, że
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różnorodne próby wprowadzenia go okazywały się niewystarczająco skuteczne, oraz w niepełny sposób odzwierciedlały pokładane w nim nadzieje.
System rosyjski wykazał, że gospodarka uspołeczniona i planowa może
działać skutecznie z ekonomicznego punktu widzenia; zarazem dowiódł,
że w żaden sposób nie wystarczy to jako warunek stworzenia społeczeństwa
wolnego, braterskiego i nie wyalienowanego (Fromm 1997: s. 275).

To może świadczyć o pomyłce Marksa i Engelsa, którzy widzieli zmiany
społeczeństwa na skutek prowadzenia gospodarki planowej.
Podkreślano, że nie tylko Rosja, ale także Wielka Brytania podjęła próbę wcielenia w życie założeń ekonomicznych marksowskiego socjalizmu. Paradoksalnie Labourzyści opowiadali się za uspołecznieniem przemysłu czy
służby zdrowia. Jednak także tam założenia socjalizmu Marksa nie znalazły
pełnego urzeczywistnienia, ale dodatkowo powiększyło obszar biurokratyzacji. Wszystko to wśród socjaldemokratów zaowocowało brakiem nadziei na
zmiany. Dostrzegano słabość socjalistów i komunistów żyjących w czasach
Marksa i Lenina oraz to, że nie mieli oni żadnych określonych propozycji dla
społeczeństwa socjalistycznego. W związku z tym jako cel stawiano zmianę
obecnej sytuacji,
w której zdrowa gospodarka jest możliwa jedynie za cenę istnienia niezdrowych istot ludzkich. Zadanie polega na zbudowaniu zdrowej gospodarki, służącej zdrowym ludziom (Fromm 1999: s. 261).

Propozycją zmiany istniejącego porządku był socjalizm dostosowany do
nowoczesnych czasów, który
jest syntezą średniowiecznej tradycji religijnej oraz post renesansowego ducha myślenia naukowego i działalności politycznej. Był – podobnie jak
buddyzm – masowym ruchem ‘religijnym’, który jeśli nawet wyrażał swe
cele w świeckich i ateistycznych terminach, zmierzał do wyzwolenia ludzi
od egoizmu i chciwości (Fromm 1999: s. 234).

Do postulatów przedstawicieli szkoły frankfurckiej i osób związanych
z lewicą można zaliczyć dążenie do tego aby produkcja zaspokajała potrzeby
ludzi, a nie systemu ekonomicznego. W sferze związanej z przyrodą chciano współpracy a nie maksymalnej eksploatacji. W osiągnięciu szczęśliwości jednostek widziano eliminację antagonizmu na rzecz solidarności. Niezdrową konsumpcję podsycaną przez środki masowego przekazu związane
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z przemysłem pragnęli zastąpić promowaniem zdrowego nastawienia do świata towarów i usług, w którym każdy stanie się aktywnym uczestnikiem. Jako
możliwość walki z konsumpcją widzieli propagowanie nowych wzorców oraz
ruch konsumencki, który poprzez działania zdoła zmienić istniejącą sytuację.
Groźba strajków konsumenckich manifestujący się zaprzestaniem nabywania
określonych towarów to alternatywa dla rynku kreującego nierzadko sztuczne
potrzeby obywateli.
Erich Fromm wspomniał o Albercie Schweitzerze – niemieckim filozofie i teologu luterańskim, u którego docenił zasługi w postaci ukształtowania
pojęcia „czci dla życia”, które miało stanowić alternatywę dla industrialnej
konsumpcji i obsesyjnej pracy. Schweitzer opowiadał się za odrodzeniem życia kolektywnego w duchu solidarności, poszanowania i czci dla każdej osoby.
W powyższym założeniu dostrzegano podobieństwo idei do nauki i poglądów
Buddy, Eckharta, Marksa, ponieważ wszyscy dążyli do odrzucenia orientacji na posiadanie, a także głosili postulat aktywności społecznej, solidarności
i metafizyczny sceptycyzm.
Frankfurtczycy mieli świadomość tego, że postępowanie poszczególnych
jednostek może się zmienić wtedy, kiedy dokona się przemiana charakteru
i rewizja dotychczasowych wartości. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zaistnieją odpowiednie warunki:
1. Cierpimy i jesteśmy tego świadomi.
2. Rozpoznajemy źródło swego nieszczęścia.
3. Zdajemy sobie sprawę, iż istnieje sposób przezwyciężeni
nieszczęścia.
4. Zgadzamy się, że w celu przezwyciężenia nieszczęścia musimy zaakceptować określone normy i zmienić nasze obecne podejście do życia (Fromm
1999: s. 250).

Przedstawiciele Instytutu Badań Społecznych dostrzegali, że marksowski komunizm to nie cel, ale krok w rozwoju człowieka, którzy zmierza do
wyzwolenia ludzi z socjoekonomicznych i politycznych uwarunkowań czyniących ich więźniami żądz i rzeczy. Robotnicy mieli uświadomić sobie położenie w jakim się znajdują, a także dostrzec przyczyn cierpienia. Następnie poprzez zniesienie warunków powodujących negatywną sytuację mają sprawić,
że będzie możliwe określenie nowej życiowej praktyki i ustanowienie nowego
systemu społecznego.
Nowy człowiek, który ma się narodzić po metamorfozie społecznej to
jednostka nastawiona na bycie, a nie na wegetację czy stanowisko niewolnika
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wobec własności. Realizowanie potrzeby wchodzenia w związki oparte na
emocjach, uczuciach i nie nacechowane konsumpcjonizmem mają być naturalnym, pożądanym stanem. Zmiana nastawienia do przedmiotów ma charakteryzować się radością płynącą z dawania i dzielenia się a nie z gromadzenia
dóbr i wyzysku jaki istnieje podczas ich wytwarzania i nabywania.
Miłość dla życia nie może być egzystencją przepełnioną czcią dla bożków i oferowanej przez nich iluzji bezpieczeństwa, radości, szczęścia i bliskości.
Naczelnym celem jednostki powinien stać się rozwój odbywający się w poszanowaniu rzeczywistości i uczciwości wobec innych i siebie, szacunku wobec
przyrody oraz wiedzy. Wolność w byciu sobą nie może zaistnieć w przypadku
wystąpienia narcyzmu i skierowaniu całej uwagi jedynie na swoją postać.
Społeczeństwo przyszłości
Jednak w konstruowaniu nowego społeczeństwa przedstawiciele szkoły frankfurckiej dostrzegali liczne problemy i utrudnienia dotyczące zmiany
mentalności i zachowania społeczeństwa. Widzieli potrzebę rozwiązania problemu kontynuacji indywidualnego modelu produkcji w przypadku zrezygnowania z centralizacji. Uważali, że gospodarka wolnorynkowa jest fikcją,
więc należy się jej wyrzec. Chcieli selektywnego wzrostu ekonomicznego przy
jednoczesnym zachowaniu godnych warunków pracy.
Pamiętając okrucieństwa wojen, krzywdę ludzkości, eksploatacji przyrody postulowali postęp naukowy, ale w bezpośrednim powiązaniu ze staraniami na rzecz tego, by nie przerodził się w groźbę ataku nuklearnego niosącego
ogromne zagrożenie dla świata. Stworzenie warunków i możliwości rozwoju
inicjatywy indywidualnej mającej miejsce w sferze życia, relacji międzyludzkich, poszerzaniu zainteresowań, wiedzy to kolejny ważny element zmian
przedstawianych przez szkołę znad Menu.
Według frankfurtczyków humanizacja społeczeństwa powinna mieć
miejsce także poprzez wyzwolenie kobiet z dominacji patriarchalnej poprzez
danie im szansy na indywidualny rozwój. Natomiast praca powinna być na
tyle atrakcyjna dla poszczególnej jednostki, aby każdy stał się jej aktywnym
uczestnikiem, a także taką,
w której to nie kapitał zatrudniałby pracę, lecz praca – kapitał. (…)
Niewolnicza płaca będzie istnieć dopóty, dopóki istnieje człowiek bądź
instytucja, która jest panem ludzi: skończy się, kiedy robotnicy się nauczą
stawiać wolność nad wygodą (Fromm 1997: s. 281).
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Całkowite zmechanizowanie procesu pracy nierzadko powoduje brak
motywacji pracowników, którzy przez większość dnia zajmują się rutynowymi
działaniami, które nie dają im satysfakcji i poczucia rozwoju.
Według frankfurtczyków wydajność w pracy można podnieść poprzez
lepszą, przyjazną atmosferę, przerwy, dostarczenie posiłku i napojów, które mają na celu polepszenie warunków w zakładzie. Jednak to budowanie
przyjacielskich więzi dodatkowo ma działać na poprawę motywacji. Słusznie
zauważyli, że zmniejszenie alienacji pracownika w stosunku do dóbr, które
wytwarza powoduje wzrost jego efektywności, zaangażowania i zadowolenia
ze swojej roli w fabryce. Zmienione zasady pracy mają ukazać osobę jako jednostkę, która nie stanowi bezosobowego tworu, ale indywidualną osobę, która
zasługuje na szacunek.
Do głównych, postulowanych zasad wspierających wspólnotę pracowniczą należały:
1. By żyć życiem prawdziwie ludzkim, człowiek musi się cieszyć całym
owocem swojej pracy.
2. Człowiek musi mieć możliwość uczenia się.
3. Człowiek musi podejmować wspólny wysiłek w grupie zawodowej dostosowanej rozmiarem do jego możliwości (maksimum 100 rodzin).
4. Człowiek musi się aktywnie odnosić do całego świata (Fromm 1997:
s. 305).

To wskazuje kierunek traktowania pracowników nie jako biernych i bezrefleksyjnych przedstawicieli klasy robotniczej, ale świadomych i mających
dobre relacje z otoczeniem obywateli zdrowego społeczeństwa. Zaistnieje
w nim wolność ekonomiczna, rozumiana jako prawo do pracy i wnoszenia
do społeczeństwa wytworzonych przez siebie dóbr, intelektualna - gdy będzie możliwość wyboru i moralna, czyli taka, w której człowiek „ma ideały
i gdy jego postawa filozoficzna umożliwia mu harmonijną aktywność życiową.” (Fromm 1997: s. 313).
Taki stan może być budowany w otoczeniu rzetelnego informowania
ludzi o tym co się dzieje i jakie zadania należą do priorytetowych. Tylko
obywatele, którzy rozumieją istniejącą sytuację oraz mają możliwość dyskusji
połączonej ze swobodną wymianą opinii, mogą być dobrymi pracownikami
i członkami społeczeństwa. To ma wpływ również na udział i wyniki wyborów mogących zmienić porządek, ponieważ osoby lepiej wykształcone, mające
swoje zdanie w większej mierze oddają głos na przedstawicieli partii głoszących bardziej racjonalne i realistyczne poglądy.
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Problem społecznej alienacji jednostki
Frankfurtczycy dostrzegli problem alienacji dotykający jednostkę żyjącą
we współczesnym społeczeństwie. Zauważali w niej poważny problem, w którym człowiek postrzega siebie jako niezintegrowaną, obcą postać. Taka osoba
nie doświadcza siebie samej jako ośrodka świata, jako twórcy własnych
czynów, lecz jej czyny i ich skutki zaczynają nad nią panować, jest im
posłuszna lub może nawet je wielbić. (…) nie ma kontaktu z samą sobą,
tak jak nie ma kontaktu z nikim innym (Fromm 1997: s. 128).

Zdrowy rozsądek i zmysły to główny sposób odbioru siebie i otoczenia.
Jednak wszystko to pozostaje bez wyraźnych integrujących wewnętrznie więzi
ze sobą i społeczeństwem.
Przedstawiciele omawianej szkoły zwrócili uwagę na etymologię terminu
‘alienacja’, który we wcześniejszych wiekach był używany do określenia osoby
chorej psychicznie. W Starym Testamencie posługiwano się pojęciem ‘bałwochwalstwa’, które frankfurtczycy potraktowali zamiennie z terminem alienacji.
Takie tłumaczenie pojęć uważali za zasadne ze względu nie na to, że monoteizm czcił jednego boga, a politeizm wielu, ale ze względu na to samoalienację.
Cześć oddawana posągom stworzonym przez rzeźbiarza sprawia, że wpierw
koncentruje się on na skonstruowaniu rzeźby, którą następnie czci.
Siły życiowe człowieka przepłynęły w ‘rzecz’, a rzecz ta, stawszy się bożkiem, nie jest już doświadczana jako rezultat własnego wysiłku, lecz jako
coś wobec człowieka zewnętrznego, co wielbi i czemu się poddaje. (…)
Bożek przedstawia jego siły życiowe w formie wyalienowanej (Fromm
1997: s. 129).

W bałwochwalstwie jednostka przypominała rzecz, która czci rzeczy.
Natomiast w dziewiętnastym wieku zarówno Hegel jak i Marks pojęciem alienacji posługiwali się podczas omawiania silnego zjawiska wyobcowania jednostki, która jakkolwiek daje możliwość funkcjonowania w praktyce,
jednak stanowi defekt ludzkiej kondycji. Według Marksa
alienacja oznacza taką kondycję, w której własny czyn człowieka będzie dla niego siłą obcą, przeciwstawną mu, która go ujarzmia miast
tego, by on panował nad nią (Fromm 1997: s. 129).

Współcześnie zjawisko ukrywające się za nazwą ‘miłości’ przypomina
bałwochwalczy obraz związany z alienacją. Tutaj zaprojektowana druga osoba
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przejmuje kontrolę nad jednostką, następuje brak prawidłowego doświadczania siebie i drugiego człowieka. Tak samo dzieje się w doświadczaniu państwa
i jego przywódcy. Już u Rousseau można zaobserwować proces wyrzekania
się części swoich praw, jednostkowości w zamian za zjawisko państwowości.
Natomiast w systemach totalitarnych człowiek czci idoli- przywódców, którzy
starają się przejąć nad nim jak największą kontrolę.
Alienacja dotyka człowieka bezpośrednio. Może to czynić na przykład
poprzez niepohamowaną rządzę władzy, która pozbawia jednostkę części
ludzkich uczuć i pragnień. Nowoczesność zrodziła jednostkę, która doświadcza alienacji pracy, rzeczy, państwowości, relacji społecznych, a także siebie
jako osoby. Przedmioty stworzone ludzkimi rękami, opakowane w system administracyjny przerosły siły pojedynczego człowieka.
Człowiek nie czuje się stwórcą w środku własnego świata, lecz sługą Golema, którego zbudował własnymi rękami. Im potężniejsze i bardziej gigantyczne siły uwalnia, tym bardziej się bezsilny się czuje jako istota ludzka
(Fromm 1997: s. 132).

Jednostka zamiast panować tym, co stworzyła, sama zostaje poddana wykreowanym siłom świata.
Alienacja procesu pracy nakazuje robotnikowi czynności wyliczone co do
minuty i gestu jakie powinien wykonać podczas godzin spędzonych w fabryce.
Brakuje niezależnego myślenia, kreatywności, twórczości, które są zdominowane przez powtarzalność i schemat zachowań. Jednostki zajmujące kierownicze lub urzędowe stanowiska nie posiadają przywilejów w postaci wolności
myślenia, ponieważ także są zdominowane przez wielki przemysł i jego prawa.
Biurokraci, choć mają do czynienia z wieloma osobami, nie wykazują większego zainteresowania ludźmi, którzy stanowią grupę docelową, którą postrzegają
głównie jako przedmiot służący określonym interesom. Także właściciele nie
dostrzegają pracowników, ale widzą liczby, które mają stanowić zysk.
Kontrola nawet spontanicznych reakcji jednostek, schyłek wpływu rodzin na wychowanie potomstwa oraz nastawienie na instrumentalne, przedmiotowe ujarzmianie osobowości propaguje postawę konformistyczną.
Szeroki dostęp do mass mediów i szkolnictwa przekazuje jednostce które zachowania, uczucia, gusta są odpowiednie i adekwatne dla kapitalistycznego
świata. Pojedynczy człowiek zostaje poddany manipulacji upodobań, co sprawia, że jest skłonny do kupowania na przykład rozrywki tak, jak kupuje się
buty czy skarpetki.
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Umiejętność mówienia o sobie jako indywiduum zostaje zastępowane
poprzez zbiorowe wyrażanie sądów i pragnień. Rozwój kapitalizmu opierającego się na liberalnych zasadach powinien tworzyć możliwość do doświadczania indywidualności w pełnym zakresie. Wraz z rozwojem miało nastąpić
uwalnianie na przykład od postaw feudalnego pana i chłopa oraz wzrost samodzielnego myślenia i działania.
Rozwój kultury zachodniej szedł w kierunku tworzenia podstawy do pełnego doświadczenia indywidualności. Z polityczną i ekonomiczną swobodą jednostki, z uczuciem jej samodzielnego myślenia i uwalnianiem od
autorytarnego nacisku wiązała się nadzieja, że człowiek w takiej sytuacji
będzie umiał poczuć ‘ja’ jako centrum i aktywny podmiot swoich władz i
doświadczać siebie jako takiego (Fromm 1997: s. 73).

Problem społecznego konformizmu jednostki
Tymczasem różne pojmowanie wolności, autonomii, kreatywności spowodowało, że dwudziestowieczny kapitalizm umożliwił obserwację licznych
przejawów konformistycznego zachowania, które nie ma nic wspólnego
z rozwojem jednostkowej tożsamości. Konformizm, czyli dostosowywanie
własnego zachowania do oczekiwań innej jednostki lub grupy może sprawiać
w efekcie przyjęcie- internalizacji norm, wartości, zasad uznawanych przez
społeczność jest traktowana jako normy, wartości właściwe dla samej jednostki, która z różnych powodów uległa ogółowi. Według frankfurtczyków mogło
również dojść do wystąpienia zjawiska ulegania – kiedy na przykład jednostka
jest manipulowana poprzez otoczenie, które próbuje uzyskać od niej pewne
zachowanie. Nierzadko w ten sposób społeczeństwo sprawia, że podążając za
wykreowaną modą jednostka nabywa wciąż nowe dobra i mimowolnie angażuje się w podsycaną machinę konsumpcji. Wzorce konformizmu pozwalają
na kontrolowanie i wprowadzanie sankcji za zachowania niezgodne z oczekiwanymi postawami. Świat wyglądający w jednakowy sposób, piętnuje tych,
którzy chcą wyglądać inaczej oraz nie boją się wygłaszać poglądów sprzecznych z myślą ogółu. Lęk przed odrzuceniem i napiętnowaniem jest często silniejszy od potrzeby odnalezienia swojej autentyczności. Podatność na wpływ
ma zastosowanie w codziennym życiu, ale także może prowadzić do bardzo
skrajnych postaw, na przykład do faszyzmu czy nacjonalizmu.
Zagrożona jednostkowa tożsamość ma różnorodne substytuty definiowania terminu jednostkowości. Frankfurtczycy wymieniali wśród nich naród,
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klasę społeczną, zawód czy religię. Potrzeba przynależności do tłumu oszukuje
jednostkę oferując jej złudne poczucie jednostkowego bezpieczeństwa, ale takiego, które kryje się za zasłoną uniformizacji. Jak podkreśla Erich Fromm –
Cóż bardziej oczywistego od faktu, że ludzie godzą się ryzykować życie,
rezygnować z miłości, wyrzec się swobód, poświęcić własne myśli w imię
bycia jednym spośród stada, w imię konformizmu, by w ten sposób uzyskać,
choćby iluzoryczne poczucie tożsamości (Fromm 1997: s. 74).

Z konformizmem ściśle wiąże się pojęcie autorytetu. Przed dwudziestym
wiekiem istniały autorytety jawne, którymi byli na przykład: władca, ojciec,
nauczyciel itd., czyli rozpoznawalne postacie, które z łatwością można było
nazwać i określić. Natomiast od połowy poprzedniego stulecia jednostka ma
do czynienia z anonimowymi, wyalienowanymi autorytetami, których nie
sposób opisać w szybki i bezproblemowy sposób. Niewidzialne ‘to’ ustanawia
prawa i nakazy, które są niepodważalne na wzór niekwestionowanego rynku.
Kiedy występuje jawny autorytet, jednostka może się buntować, natomiast
w przypadku braku możliwości nazwania czegoś, także ewentualność buntu
przyjmuje zupełnie inne oblicze. Zanika jednostkowość, następuje zatracenie
tożsamości na rzecz nieustannej gotowości do zmiany zdania i postępowania tak jak nakazuje społeczeństwo. Potrzeba akceptacji grupy to dowód na
alienację osoby, która poprzez uniformizację zachowania uzyskuje poczucie
akceptacji. Wpajanie przekonania, że odmienność jest zła sprawia, że od najmłodszych lat jednostka wykazująca na przykład inne zainteresowania zostaje
napiętnowana i jeśli nie zmieni swojego zachowania – wydalona z grupy.
Tajemnice, które chciałoby się zachować dla siebie to inny przejaw
nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa. Według Frankfurtczyków
współcześnie dąży się do lansowania zjawiska odsłaniania szczegółów z życia
osobistego. Sąsiedzi zajmują się problemami innych mieszkańców ulicy, czemu pomagają nawet udogodnienia architektoniczne w postaci okien, układu
mieszkań itp. Jak napisał Erich Fromm –
I znów zaczerpnięto terminy z postępowej tradycji politycznej i filozoficznej; cóż mogłoby brzmieć lepiej niż zdanie: ‘nie w samotnej i samolubnej kontemplacji, lecz we wspólnym działaniu spełnia się człowiek.’ Naprawdę jednak oznacza to, że człowiek wyrzeka się siebie, staje się częścią
i fragmentem stada – i lubi ten stan (Fromm 1997: s. 164).
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Ludzie otrzymują złudne poczucie wspólnoty społecznej.
Na zachowania konformistyczne jednostki ma wpływ jej charakter oraz
podatność na manipulację. Dzieci od pierwszych chwil są kształtowane przez
rodziców, a ci wychowują potomstwo zgodnie z kanonem kulturowym w jakim żyją. W formowaniu człowieka swoistą rolę odgrywają zatem doświadczenia życiowe spotykające jednostkę oraz właściwość kręgu kulturowego
w którym egzystuje.
Podsumowanie
Myśliciele z wielu dziedzin zastanawiali się nad tym, jakie będzie społeczeństwo przyszłości, jaka będzie rola jednostki w grupie. Jedną z dwudziestowiecznych szkół, w której zastanawiano się nad tym, jaki jest i będzie człowiek,
była szkoła frankfurcka. Należał do niej m.in. Erich Fromm, który poddał
analizie różnorodne pojęcia, takie jak np. alienacja, miłość czy społeczeństwo.
Nadzieję wiązał z nowym człowiekiem, który ma się narodzić po metamorfozie społecznej. Będzie to jednostka nastawiona na bycie, nie na posiadanie,
konsumpcjonizm.
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Streszczenie
Myśl przedstawicieli szkoły frankfurckiej można rozpatrywać nie tylko
na gruncie filozofii politycznej, ale także w stosunku do każdego człowieka
jako odrębnej jednostki. Według nich każdy człowiek powinien być postrzegany jako autonomiczna, równa, wartościowa i wolna osoba. W swoich
rozważaniach frankfurtczycy poddawali analizie nie tylko ówczesną sytuację
społeczno-gospodarczą, ale także zastanawiali się, jaki będzie człowiek XXI
wieku. Już w I połowie poprzedniego stulecia obawiano się, że w kolejnym
wieku ludzie będą uzależnieni od techniki, konsumpcji. Artykuł stanowi próbę ukazania poglądów frankfurtczyków w kontekście tego, kim jest człowiek.
W pracy poddano głównej analizie myśl Ericha Fromma.
Słowa kluczowe: szkoła frankfurcka, społeczeństwo, człowiek, Fromm
Summary
The thoughts of the Frankfurt School can be seen not only in political
philosophy, but also in relation to each individual as a separate individual.
According to them, every person should be seen as an autonomous, equal, valuable and free person. In their considerations, Frankfurters not only analyzed
the socio-economic situation at the time, but also wondered what the 21st
century man would be like. Already in the first half of the previous century it
was feared that in the next century people would be addicted to technology
and consumption. The article is an attempt to show the views of Frankfurters
in the context of who a person is. The work analyzes Erich Fromm’s thought.
Keywords: Frankfurt school, society, man, Fromm
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Introduction
In recent years, cities have significantly consolidated their power on
global arena through the international city networks. Nevertheless, the phenomenon of organized city cooperation is not a new concept. The rise of
international city networks was dated back to the beginning of 20th century
alongside with the creation of the International Union of Local Authorities
(IULA) in 1913. Nowadays, there are more than 200 international city networks with different foundation stories, membership structure, financing
and tasks (Losada & Abdullah 2019: p. 18). Moreover, the establishment of
big philanthropic and private networks, such as C40 and 100RC, as well as
alliances of these networks like the Global Covenant of Mayors for Climate
& Energy, gives us a strong motivation to analyse the present ecosystem of
international city networks, as well its biggest challenges and opportunities.
The growing recognition of cities in the 21st century has a few solid
reasons. At the beginning of the 20th century, about 12.5% or 200 million
people lived in cities. In 2020, the number of people living in urban areas increased to 56% or 4.3 billion people. The UN Department of Economic and
Social Affairs (UN DESA) marked 2008 as the first year in history where the
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most of the human population lived in cities. Cities alone are responsible for
about two thirds of total energy use and three quarters of global CO2 emissions. Moreover, cities are the crucial financial and economic centres – more
than 80% of global gross domestic is produced in cities (Toly 2008: s. 347).
These qualitative and quantitative advantages of cities had only strengthened
the approach “think globally, act locally”, which became a recent mainstream
of the most international initiatives.
The main objective of this paper is to analyse the main features, genealogy and the role of international city network on global arena. To investigate
this issue, the paper provides four research questions (RQ):
1. RQ1: What is the history of international city networks?
2. RQ2: How does the present ecosystem of international city networks
look like?
3. RQ3: How does cooperation between international city networks
look like?
4. RQ4: What are the main challenges for international city networks
and their member cities?
Methodology of this paper is based on desk research of available books,
scientific articles and reports in the topic-related area. The author makes research of around three dozen papers available at the Maria Curie-Skłodowska University free access library. The ten most relevant papers were chosen
for more detailed review. The information gained was compared and analyzed. The research was written in a way to create a comprehensive portrait of
the most important trends and historical moments of the international city
networks development. The paper is supplemented by empirical research of
the newest international city networks’ reports and current data from official
websites.
Due to the growing influence of international city networks, this issue
is becoming critically important and popular among scholars worldwide.
In this article, the author analyses papers elaborated by many famous scientists
in the area of international city networks, including British scholar H. Bulkeley, Spanish scholar F. de Losada, Australian scholar M. Acuto and many
others. The monograph entitled “Rethinking the ecosystem of international
city networks: Challenges and opportunities” written by F. de Losada and
H. Abdullah was especially helpful during the elaboration for this article. Both
qualitative and quantitative research strategies enable to research the chosen
topic from different perspectives and, at the same time, leave a large space for
conclusions and reflections to readers.History of international city networks.
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International city networks constitute the most efficient tool for promoting the cities interests on a global scale. The operating alone in the international society brings cities various difficulties. Cities spend decades
in developing strong and comprehensive networks that can ensure them the
influence needed to acquire international recognition, legitimacy and strength.
In the meantime, the aforementioned networks also perform as a place for an
experiences exchange, knowledge sharing and common projects development
(Lee 2012: p. 111).
City multilateral cooperation is not a new in the world history. The
first prototype of city network, the International Union of Local Authorities
(IULA), was established in Netherlands in 1913, and was focused on European cities. In the next forty years, the Council of European Municipalities and
Regions (CEMR) and the World Federation of United Towns and Cities
(UTO) were founded in 1954 and 1957 respectively (Kuyper & Bäckstrand
2016: p. 70). The development of city networks on the global scale occurred
later, and was divided on two separate periods.
The first period took place in Europe between 1980s and 1990s. A range
of initiatives had supported the inclusion of social and economic cohesion
into the functions of European institutions, especially the following: the creation of the Committee of the Regions, the promotion of structural and cohesion funds, and the strengthening of the local autonomy principle initiated by
the Council of Europe (Losada & Abdullah 2019: p. 19). This was a begging
of a significant and highly intensive development of networks of various types.
Over the time, the European city networks became even stronger, developed and diverse. In 1951, was established the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) with headquarters in Geneva. Alongside the
CEMR, were emerged a range of new city networks classified as general ones
(Eurocities), territorial ones (the Union of the Baltic Cities and MedCities),
and thematic ones (Polis and Platforma). The networks enabled cities to influence on the European political agenda, to cooperate in transnational projects,
and to create spaces for knowledge sharing. In the following years the similar initiatives had emerged in Latin America (FLACMA in 1981 and Mercociudades in 1986) and in Asia (CityNet 1987). Nevertheless, the Europe
remained the strongest centre of city networking and municipalism (Losada
& Abdullah 2019: p. 20).
In opposite to the first period, the second one has a global character.
The second period came along with the emerging interest of the UN in the
prospective role of cities, and with the Urban Age research program led by
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LSE-Deutsche Bank cooperation. In the second half of the 20th century,
urban areas began to play a crucial role at international arena by taking an
important part in the main global initiatives. The municipalism movement
became increasingly popular alongside with its gradual institutionalisation
and international recognition. The turning point was the merger of IULA
and UTO in 2004 into the United Cities and Local Governments (UCLG),
which is actually the largest international organization of cities, local and regional governments gathering 240,000 members in over 140 UN Member
States (Acuto 2013: p. 840).
The aforementioned events had two important consequences. From one
side, global agendas began to be addressed at the local level. The best examples
are the New Urban Agenda and SDG 11 in the 2030 Agenda. These initiatives enabled international organisations to establish various channels for a dialogue with local governments. The notable milestone was the recognition by
the UN’s Economic and Social Committee (ECOSOC) of local and regional
authorities like a Major Group. The Global Taskforce of Local and Regional
Governments (GTF) was and remains the key tool for coordinating major
global networks of local governments in international political processes (Global Taskforce 2016: p. 26).
From another side, global city networks characterized by heterogenic
membership started to develop and coexist along with the traditional public membership cooperation. Here are the following examples: the Cities
Alliance was founded in 1999 by UN-Habitat and World Bank; C40 was established by cities and funded by Bloomberg Philanthropies; the Global Parliament of Mayors was inspired by Benjamin Barber and his book “If Mayors
Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities” (2013) (Harkness et.
al. 2017: p. 10).
Ecosystem of international city networks
During the past three decades, the global system of city networks became
even more complex and highly effective. According the recent studies, nowadays there are over 200 city networks working on the global level. Among
the complex ecosystem of international city networks, we can distinguish the
so-called “traditional” or “public membership networks”. The membership
in traditional city networks is exclusively formed from local and/or regional
governments. This kind of city networking has the dominant position in international political society over the decades. In Europe, such platforms like
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CEMR and Eurocities, alongside significant recognition, received the key role
in policies negotiations with a territorial dimension. For other regions and
at global scale, UCLG has been an incontestable leader for the United Nations institutions (Losada & Abdullah 2019: p. 21-22).
The system of public membership networks is strongly developed. There
are city networks operating at global level like Metropolis, UCLG and ICLEI – Local Governments for Sustainability, and at the regional scale like
MedCities, Mercociudades and Eurocities. Some of these networks engage
the broad range of local governmental policies by approaching their members’
interests from a general perspective. At the same time, other city networks
deal with specific issues, such as renewable energy (Energy Cities) or historical
and culture heritage. The following networks operate within the cultural and
linguistic geographies of past European colonies: the Commonwealth Local
Government Forum (CLGF) works on the territory of the Commonwealth;
the Union of Ibero-American Capital Cities (UCCI) and the Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) supports the Ibero-American cultural heritage; the Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) supports the former territory of “la Francophonie” (UCLG
2019: p. 56).
The majority of activities of these networks are concentrated on advocacy, knowledge transfer, sharing and learning, and to a lesser degree, on the
creation of initiatives on the ground of so-called “agency action”. The bodies
of such networks have democratic (elected) representatives, smaller or larger
groups of professionals, and the budgets that are sustained by members’ fees
and grants received from their own members or multilateral bodies (Bulkeley
& Betsill 2013: p. 138).
In opposition to the public memberships’ networks, the second group
of international city networks have multi-actor platforms characterised by diverse in leadership and mixed membership. The most prominent example of
such networks is Cities Alliance, which connects together public and private
operators having the shared interest in local policies. Actually led by UN Office for Projects Services, the Alliance was established by national governments,
multilateral bodies, city networks, private sector entities, international civil
society organisations, foundations, research centres, universities, and knowledge networks (Fünfgeld 2015: p. 68-69).
These networks are more technical in nature. They concentrate on knowledge generation (e.g. urban policies in Cities Alliance), knowledge transfer,
exchange of experience, development of pilot field projects, etc. Moreover,
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during the recent years multi-actors networks encouraged political advocacy,
especially in the field of New Urban Agenda and the 2030 Agenda. Due to
the heterogeneous membership, sometimes it becomes difficult to define their
common position and role in global governance (Losada & Abdullah 2019:
p. 23).
The ecosystem of city networks had been deeply shaken due to the rise of
so-called “privately led city platforms”. These institutions were founded around philanthropic organizations and influential people who wish to strength
the role of cities as prime actors in dealing with some of the most important
global challenges (Bulkeley 2015: p. 1406).
The one in its kind example is the Global Parliament of Mayors. The organization was launched by the U.S. academic and researcher Benjamin Barber after the publication of his book in 2013. His work “If Mayors Ruled the
World: Dysfunctional Nations, Rising Cities” describes a governance structure enabling mayors from all countries to exchange experience and knowledge related to their common challenges (Barber 2013). Nowadays, consisting
from less than 20 mayors, the Global Parliament of Mayors is supported by
the prestigious advisory committee gathering researchers, academics, think
tanks, city organizations and private sector (Acuto 2013: p. 838).
The philanthropic foundations had become the most prominent among
all global city networks. During the last years, they attracted unprecedented
attention to the worldwide urbanization trends, as well as strengthen leadership capacities of cities and local governments globally. The most remarkable
cases of privately led networks are C40, launched by Bloomberg Philanthropies and 100 Resilient Cities (100RC), founded by the Rockefeller Foundation. These two organizations have powerful philanthropic background,
highly skilled teams, excellent communication strategies, solid capacities to
influence the public policies and promote global cities worldwide (Harkness
et. al. 2018: p. 34-36). Nevertheless, C40 and 100RC have different origins
thus their manner to impact policies are different.
C40 was created in 2005 as a city network steered by then mayor of London, Ken Livingstone. Later on, it received a notable support from the Clinton Climate Initiative. Actually the budget of C40 is relied on philanthropic
funds and its public-private governance structures. Elected each 3 years, the
current Chair of the network is Eric Garcetti – the Mayor of Los Angeles. The
Chair is supported by C40 Board of Directors, which include Michael Bloomberg (President of the Board) and representatives of private foundations
that guarantee the C40’s strategic funding (New Climate Institute 2018: p. 5).
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In its turn, 100RC was established by the Rockefeller Foundation not as
a city network, but as a platform that supports member cities to promote resilience strategies. Its funding and governance are private. Cities play the role
of beneficiaries of a service. To some extent, 100RC performs as a multi-actor
platform where cities that are interested in resilience strategies can establish
cooperation with private companies that provide relevant services (Global Taskforce 2019: p. 23).
The thing, which positively distinguishes the aforementioned networks
and platforms, is not their private nature of leadership. The main reason of
their success is the capability to influence the public policies, to power cities
and mobilise resources, to promote themselves as the global scene players, and
finally to deliver results of their activities to broader public. It is important
to stress that both organizations operate with quite considerable human and
financial resources, which undoubtedly provide them a competitive advantage over even the largest traditional public membership networks. Absolutely
free of charge, these networks support cities with highly qualified multidisciplinary expert teams. C40 is constituted from 174 professionals and 100RC
from 97, while ICLEI has 66, UCLG has 35, and Metropolis has only 13.
Moreover, these platforms have their own technical support and spaces for
knowledge exchange, e.g. 100RC has resilience strategies planners, and C40
has pilot projects promoters (Losada & Abdullah 2019: p. 25).
Correspondingly, both C40 and 100RC have solid background to promote themselves onto the global arena to take central position in international meetings setting global agenda. There are a couple examples of C40
shaping the agenda, i.e. majors meeting on the UN Conference on Climate
Change (COP21) in Paris, as well as promotion of Urban 20 in Buenos Aires
in connection with the G20 summit. Furthermore, both organizations have
a very important ability to communicate through the most actual channels
and reach the most relevant actors from politics, civil society, private sector,
business, academia and targeted areas of specialization. A notable sign on
this point is the number of Twitter followers of both organizations: C40 has
99,4k followers, and 100RC has 85,8k, while ICLEI has 33,9k, UCLG has
33,4k, and Metropolis has only 20,7k (Losada & Abdullah 2019: p. 26).
Unfortunately, the newly emerged platforms have a smaller geographical
coverage than some of the largest traditional networks. C40 brings together
a group of 96 cities from more than 50 countries across the world, and 100RC
includes 97 member cities from 49 countries. In opposition, UCLG’s coverage includes over 24,000 cities, metropolises and regions, as well 175 national
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local governments situated in 140 countries (Pattberg & Widerberg 2015: p.
685).
The Global Covenant of Mayors
for Climate & Energy
In 2015, just before COP21, British scholar Harriet Bulkeley pointed on
three current trends regarding cities and climate change policies. First of all,
she marked an increasing recognition from the United Nations Framework
on Climate Change (UNFCCC) for cities as global arena players, secondly
she recognized the growing degree of coordination between urban and municipal initiatives, and finally, Bulkeley noted the common wish to standardize
measurement for urban climate change mitigation efforts, e.g. standardized
emission reporting. The establishment in 2017 of Global Covenant of Mayors for Climate & Energy proves all three aforementioned trends (Bulkeley
2015, p. 1407).
The Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) was
emerged in 2016 through a merger of the Compact of Mayors and the Covenant of Mayors for Climate and Energy. Below, the scheme presents the
process of both initiatives’ merger. Before we analyse the GCoM, I would like
to discuss the main features and activities of both founding initiatives.

Scheme 1: The creation of the Global Covenant of Mayors
for Climate & Energy

Source: my own elaboration on the basis of Gesing 2017: p. 13-14.
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Among the two founding partners of the Global Covenant of Mayors for
Climate & Energy, the Compact of Mayors has been the key initiator of the
merger. The Compact of Mayors was launched by the global city networks
such as C40, ICLEI and the United Cities and Local Governments (UCLG),
as well powered by UN-Habitat and the private-sector research Arup. The
Compact was founded in 2014 at the UN Climate Summit in New York City
by then UN Secretary General Ban Ki-Moon and Michael Bloomberg, who is
the UN Special Envoy for Cities and Climate. In 2017, the Covenant of Mayors includes 621 member cities “representing 486,456,224 people worldwide
and 6.72% of the total global population”. Similarly to C40, the Compact
was mainly funded by Bloomberg Philanthropies (Gesing 2017: p. 10).
From its beginning, the Compact of Mayors had a strong transnational
agenda orienting on the integration of city actors at the global climate policy
arena and on the strengthening of cooperation between cities and nations.
Moreover, the Compact of Mayors claimed the role of a global leader for
local climate action. This fact was stressed by Ban-Ki Moon’s call for all cities
in the world to join the Compact of Mayors. The call was supported by then
U.S. President Barack Obama and his goal to encourage 100 U.S. city commitments to the Compact of Mayors before COP21 (New Climate Institute
2018: p. 14).
The main attention of the Compact is attached to the standardization
of emission measurements and foundation of transparent reporting mechanisms. The common measures were intended to track city climate action and
to stimulate public and private sector investments. According to this plan,
the World Resources Institute (WRI), ICLEI and C40 developed the Global
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC)
(Bulkeley 2015: p. 1408). The final version was launched in 2015. The Compact of Mayors prescribes GPC as the required tool for all emission records
conducted by its member cities. In contrast to the Covenant of Mayors, the
Compact of Mayors did not prescribe a common target for its signatories, but
left to their discretion the choice of commitments and the baseline year of
inventory (Losada & Abdullah 2019: p. 44).
The Covenant of Mayors has a completely different genealogy than
the Compact of Mayors. The Covenant of Mayors was established by the
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European Commission in 2008 to support the renewable energy and energy
efficiency policies at the local level, following the launch of the EU’s 2020
Climate and Energy Package. In 2014, Mayors Adapt was founded as a parallel initiative to foster municipal adaptation actions. In 2015, both initiatives
were subsumed under the integrated Covenant of Mayors for Climate and
Energy. The second generation of the Covenant of Mayors directly supports
the current 2030 Framework for Climate and Energy. Signatories of the Covenant of Mayors commit to reduce CO2 emissions by at least 40% until the
year 2030 to meet the EU emission reduction target. The signatory’s commitment was formalized through Sustainable Energy and Action Plan (SEAP),
and later Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) (Fünfgeld
2015: p. 70).
The Covenant of Mayors includes more than 6,000 municipalities
and member cities since 2008. The Covenant is govern by the Covenant of
Mayors Office (CoMO) and funded by the European Commission. CoMO
is organized as a consortium of European city networks, including Climate
Alliance, CEMR, Energy Cities, FEDARENE and EUROCITIES. Besides
city members, the Covenant of Mayors contains supporting and coordinating
members. The membership of communities in the Covenant governance process is facilitated by territorial authorities, as well regional and national energy agencies. The Covenant of Mayors often stresses its nature and capability
to be “built upon a unique multi-level governance model” (Global Taskforce
2019: p. 24).
After the merger of the Compact of Mayors and the Covenant of Mayors,
the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy was formed. The new
initiative made a huge step in the ongoing processes of transnationalisation
of local climate policies. The Global Covenant of Mayors is the largest global alliance for city climate leadership, bringing together over 10,000
cities and local governments from 138 countries on 6 continents, which
represent a total population of 800 million people. GCoM is organized through separate Regional Covenants to support local governments in accordance
with principles and methods that best suit to concrete region (Gesing 2017:
p. 18).
The Global Covenant of Mayors is co-chaired by Michael Bloomberg
and European Commission Vice President Frans Timmermans. Christiana
Figueres, former UNFCCC Executive Secretary, serves as Vice-Chair of the
Board and, while Patricia Espinosa, current UNFCCC Executive Secretary, is an observer and advisor. The Board is consisted by so-called “mayoral
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leadership group” bringing together nine mayors from ICLEI member cities.
GCoM is administered by a Global Secretariat under the leadership of Amanda Eichel, Michael Bloomberg’s Special Advisor for Climate Change, who
is a former employee of Bloomberg Philanthropies and C40 (New Climate
Institute 2018, p. 12). The table below presents both GCoM strategic goals for
cities and GCoM supportive activities local governments.
Table 1: GCoM Strategic goals and supportive activities for cities
and local governments
GCoM supportive activities local
governments

GCoM strategic goals for cities
•

Promotion of cities’ leadership
on the global climate change
arena;

•

Adoption of ambitious and integrated climate change mitigation
actions;

•

Work together for a shared vision of
the world;

•

Accelerate ambitious climate and energy initiatives in cities;

•

Ensure an inclusive, just, low-emission
and climate-resilient future;

•

Support cities in reaching Paris Agreement goals;

•

Accelerate cities and communities to
provide better quality of life for their
inhabitants;

•

Movement of cities towards
low-carbon and carbon-neutral
status;

•

Increase cities’ resilience towards
climate change;

•

Continuous access to clean and
affordable energy;

•

•

Establishment of integrated and
transparent data collection;

Promote development of local economies;

•

•

Ensure sound monitoring and
progress reporting
(Gesing 2017: p. 19).

Engage local stakeholders and inhabitants and work together and to share
knowledge, skills and innovative solutions;

•

Monitor, measure and report cities’
progress regularly in order to share results and improve implementation over
time. For these purposes serves CDP
and the carbon Climate Registry (cCR),
which both are recognized as GCoM
reporting platforms

Resource: my own elaboration on the basis of Gesing 2017, p. 18-20.
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To achieve aforementioned goals, local governments assembling the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy to commit at least the reductions set by their national governments through the Nationally Determined
Contributions (NDC) to the Paris Agreement or Agenda 2030. Cities and
local communities had not only adopted comprehensive plans and targets,
but also allowed GCoM to monitor their achievements and share with other
in order to compare cities’ success. Moreover, this strategy allowed GCoM to
report the overall progress in achieving the aims of the Global Covenant of
Mayors (Acuto 2013: p. 851).
Challenges of international city networks
Besides of multiple opportunities provided by international city networks, there are a range of challenges standing in a front of them and local
governments. As we learnt from the previous sections, the international ecosystem of city networks is constituted from more than 200 heterogenic initiatives globally. One common feature of the largest city networks is a strong
focus on environmental and climate issues. The most important task for local
governments is to avoid a duplication of efforts directed on solutions of similar (or even same) problems. Besides the growing power of cities, the resources, in the form of specialists, financial and technical assistance, are limited,
especially in comparison with states’ resources. The duplication of efforts may
lead to the waste of resources and, in a result, a loss of effectiveness of local
governments’ efforts (Fünfgeld 2015: p. 71-72). Moreover, the dynamics of
international city networks point the high possibility of competition between
networks instead of a search for cooperation and synergy. For example, both
C40 and ICLEI after the initiation of the Compact of Mayors in 2014 and
after the merger of the last one and the Covenant of Mayors into the Global
Covenant of Mayors in 2016, still work as independent city networks with
very similar targets (Losada & Abdullah 2019: p. 36).
On the one side, there is a great risk to make weaker the dialogue with
actors, with whose we are not cooperating on our projects. The creation of
these dialogues with various international networks is a big achievement for
local governments and it costs a great deal of both financial and human resources. Moreover, the role of a city in international city networks can define
the position of a city on global arena and determine its recognising by other
international bodies. On the other side, no one admits this multiplication
of efforts. Unfortunately, this fact creates even more competition between
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international city networks and cause a huge fragmentation of financial and
human resources. As it was mentioned before, international city networks
provide cities with a whole range of services, from political representation to
technical support, but very often such a long list of possibilities leave cities
faced with a problem of choice (Global Taskforce 2019: p. 19).
A poor cooperation between competing networks may lead to the mitigation of municipalism and cities’ voices on international arena. Despite a
slight progress in cooperation between international city networks, such as
shared organization of events, they are still focusing more on attraction of
new member cities to obtain international funding for their projects and activities. The competitive mind-set prevails over cooperation and does not allow
local governments to develop a common strategy. Thus, sceptics claim that
international municipalism contributes only symbolically, which puts under
the question the power of cities’ paradiplomacy (UCLG 2019: p. 15-16).
Conclusions
The author presents four separated paragraphs aiming to conclude the
answers on each of four research questions (RQ) of this paper. Each of these
answers creates the comprehensive portrait of the international city networks
characteristics and their role on international arena. Moreover, the conclusive
part shortly summarizes the main outcomes of the whole research.
RQ1. International city networks were created in order to strengthen the
city influence on global arena and to share knowledge among city members.
The history of international city networks started from the establishment of
the International Union of Local Authorities (IULA) in 1913 gathering European cities. The first period of the international city network development
took place in Europe between 1980s and 1990s with the creation of the following networks: the Council of European Municipalities and Regions in 1951,
Eurocities in 1986, the Union of the Baltic Cities in 1991, and MedCities
in 1991. Besides of establishment of new international city networks in Latin America (FLACMA in 1981 and Mercociudades in 1986) and in Asia
(CityNet 1987), the Europe remained the strongest centre of municipalism
at that time. The second period of the city networks creation is global in its
nature. The key point was the establishment of the United Cities and Local
Governments (UCLG) gathering 240,000 members in over 140 UN Member
States. The UCLG creation opened the new establishment period for a range
of actual working international city networks.
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RQ2. Due to the growing demographic, economic and political powers,
cities are considered as ones of the main actors on international arena, especially in global climate and environmental agendas. Among the complex ecosystem of 200 international city networks, we can distinguish two types of
city networks: public membership networks (e.g. CEMR, Eurocities, UCLG)
and privately led networks (e.g. C40, 100RC). Among public membership
networks, there are city networks operating at global level, e.g. Metropolis,
UCLG and ICLEI – Local Governments for Sustainability, and at the regional scale like MedCities, Mercociudades and Eurocities. Some city networks
deal with general issues (e.g. UCLG), while others concentrate on specific
issues, such as renewable energy (Energy Cities) or historical and culture heritage (e.g. the Commonwealth Local Government Forum). The privately led
city networks vary in their leadership and genesis, e.g. the Global Parliament
of Mayors was inspired by B. Barber, C40 Cities Climate Leadership Group
was founded by Bloomberg Philanthropies, and 100 Resilient Cities (100RC)
was launched by the Rockefeller Foundation. Privately led city platforms are
distinguished by strong human and financial capabilities. Especially, both
C40 and 100RC massively shape the global environmental initiatives, such as
the UN SDGs, COP21 in Paris and G20 Summit in Buenos Aires. Besides
of the limited geographical scope of privately led networks (e.g. C40 brings
cities from 96 countries, while UCLG from 175), they prevail in social media
(e.g. C40 has 99,4k Twitter followers, while UCLG has only 33,4k).
RQ3. Three crucial trends prevailed among cities and climate change
policies just before the creation of the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. The first one is the growing recognition of cities by the United
Nations, the second is the improvement of coordination between local governments, and the third is the measurement standardization of cities’ efforts
for climate change mitigation. These emerging trends served as main reasons
of the 2016 merger of the Compact of Mayors and the Covenant of Mayors
for Climate and Energy into the Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy (GCoM). The key initiator of the merger, the Compact of Mayors,
was founded in 2014 by C40, ICLEI, UCLG, and UN-Habitat. In its turn,
the Covenant of Mayors for Climate and Energy was established in 2008 by
the European Commission to support the renewable energy and energy efficiency policies at the local level. The Global Covenant of Mayors for Climate
& Energy aims to facilitate transnationalisation of local climate policies. It
brings together over 10,000 cities and local governments from 138 countries on 6 continents, which represent a total population of 800 mln people.
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GCoM is co-chaired by Michael Bloomberg and European Commission Vice
President Frans Timmermans. GCoM strategic goals aim to promote the city
leadership on global arena; to support cities’ movement towards carbon-neutral status and to improve cities’ access to clean and affordable energy. GCoM
supports local governments with acceleration of ambitious climate and energy
goals; serves as platform for knowledge and experience sharing; and monitors
cities progress via CDP and the carbon Climate Registry (cCR).
RQ4. Multiple opportunities for cities within international city networks are balanced by a range of challenges. Local governments need to choose among 200 different city networks only one that perfectly suits to the
particular city project, which is for obvious reasons quite challenging. The
important challenge is to avoid a duplication of cities’ efforts directed on
solutions of similar (or even same) problems, especially while both financial
and human resources of local government are quite limited. Besides of the
merger of the Compact of Mayors and the Covenant of Mayors into the
Global Covenant of Mayors, member city networks, e.g. C40 and ICLEI still
work independently. Cities also need to remember that when they choose one
city network for cooperation, the relations with other network may get worse,
which lead to unstable position and bad representation on global arena. Weak
cooperation between competing networks can provide to the mitigation of
municipalism and cities’ voices on international arena. Unfortunately, nowadays many international city networks are concentrated more on attraction of
new member cities than integration with other initiatives. The competitive
mind-set of city networks can lead to the collapse of cities’ paradiplomacy,
thus cooperation is necessary.
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Summary
Since the beginning of the 20th century, local governments started to
create international city networks in order to cooperate in solving common
problems, as well to strength cities’ voices on global arena. Nowadays, cities
account 4.3 bln people or 56% of global population, produce 80% of global GDP, consume two thirds of final energy use and generate about 75%
of total CO2 emissions annually. Due to the emerging urbanisation trends,
urban economic growth, and significant impact on environment, urban areas
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became critically important for both national and international initiatives,
especially in the climate and environmental area. This research paper investigates a range of crucial issues related to international city networks, including
their history, ecosystem, and the Global Covenant of Mayors for Climate
& Energy as an example of cooperation between city networks. The last part
aims to present a range of potential challenges that local governments can face
due to the participation in numerous international city alliances.
Keywords: international city networks, Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, C40, ICLEI, city cooperation.

Streszczenie
Od początku XX wieku, samorządy lokalne zaczęły tworzyć międzynarodowe sieci miast w celu współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, a także w celu wzmocnienia głosów miast na arenie światowej. Obecnie
miasta stanowią 4,3 miliarda ludzi lub 56% światowej populacji, wytwarzają
80% globalnego PKB, generują około 75% całkowitej emisji CO2 rocznie,
i są odpowiedzialne za dwie trzecie końcowego zużycia energii. Ze względu
na intensywnie zanikające trendy urbanizacyjne, wzrost gospodarczy miast i
ich znaczący wpływ na środowisko, obszary miejskie stały się niezwykle ważne
zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inicjatyw, szczególnie w zakresie klimatu i środowiska. Niniejszy artykuł analizuje szereg kluczowych zagadnień związanych z międzynarodowymi sieciami miast, w tym ich historię,
ekosystem oraz Globalne Porozumienie Burmistrzów ds. Klimatu i Energii
jako przykład współpracy między sieciami miast. Ostatnia część ma na celu
przedstawienie szeregu potencjalnych wyzwań, przed którymi stoją samorządy
lokalne wskutek uczestnictwu w wielu międzynarodowych sojuszach miast.
Słowa kluczowe: międzynarodowe sieci miast, Globalne Porozumienie Burmistrzów ds. Klimatu i Energii, C40, ICLEI, współpraca miejska.
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Pisząc o aktualnych wyzwaniach otaczającego świata, nie sposób pominąć zagadnień dotyczącego wolności wyboru, bezpieczeństwa i stosunków
międzynarodowych, religii, spraw socjalnych, edukacji face to face, a także
i tej zdalnej on-line za pomocą i przy użyciu nowych technologii i ich wpływu
na życie młodych ludzi.
Ostoją współczesnego człowieka jest i zawsze była rodzina, ta najstarsza
i najważniejsza komórka w systemie społecznym. W naukach pedagogicznych
i socjologicznych często wskazuje się, że rodzina jest grupą społeczną, środowiskiem kultury, środowiskiem wychowawczym, instytucją wychowawczą,
systemem społeczno-wychowawczym. Autorzy tekstów ukazują różnorodne
obrazy z życia rodzin i jej członków, odzwierciedlające sposoby jej bytowania.
Różne aspekty, uwarunkowania, wewnętrzne mechanizmy jej funkcjonowania, a także relacje między rodziną a innymi grupami społecznymi i instytucjami wychowawczymi zostały obrazowo przedstawione w tekstach, co zwróciło
uwagę na inny wizerunek człowieka, jego rodziny zmagających się z wieloma
problemami wynikającymi ze sposobu funkcjonowania współczesnego świata.
Wyzwania współczesnego świata. Tom IV to publikacja, której autorzy
zmierzyli się z aktualnymi problemami otaczającej rzeczywistości. Zgodnie ze
słowami wiersza Nie żądajmy wiele autorstwa Ireny Misiudy należy pochylić
się nad życiem tu i teraz, pamiętając o tym, co było w trosce o lepsze jutro:
Świat nie chce pokory
do skromności jest nieskory.
Wciąż czegoś szukamy, bo nam się wydaje,
że niewiele mamy.
Chcemy wciąż podążać,
aby do szczęścia zdążyć.
Ale zapominamy, że co trzeba już mamy.
Całe szczęście Człowieka, że jak za
czymś goni, to to mu ucieka.
Za dużo żądamy, i znów nic nie mamy.
Nie popatrzymy dokoła, a w tym ,co jest
Blisko, jest dla nas szkoła.
Bo dużo nauczyć się możemy przez to,
w czym już istniejemy.
Nie żądajmy zbyt wiele,
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bo dostaniemy niewiele.
Zapominamy, że żyjemy i tym, co mamy,
radować się możemy.
Skoro w danej chwili nie ma nic innego,
to szkoda smutku naszego.

W niniejszej publikacji został scharakteryzowany szeroko rozumiany język, którym posługujemy się jako uczestnicy określonego kręgu kulturowego.
Język jako narzędzie służy ludzkości w komunikacji i stanowi odbicie tego,
czym jest otaczający świat.
Ważnym zagadnieniem zaprezentowanym na kartach publikacji jest
kwestia wypalenia zawodowego u pracowników służb socjalnych, którzy na
co dzień zawodowo zajmują się tzw. „osobami trudnymi”, rodzinami dysfunkcyjnymi, a więc tymi, którzy w niewystarczający sposób radzą sobie
z otaczającą rzeczywistością i wyzwaniami współczesnego świata.
W kolejnej części zostały omówione wybrane aspekty nauczania języka obcego nowożytnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w Wielkiej Brytanii. Znajomość języków obcych niweluje dystans komunikacyjny, umożliwia bardziej swobodne przemieszczanie się, ale także pomaga
w rozwijaniu licznych umiejętności niezbędnych w wielu innych obszarach
kształcenia.
We współczesnym dyskursie nie może zabraknąć tematu dotyczącego
osób niepełnosprawnych i ich prawa do godnego życia. Interesującym zagadnieniem podjętym w ósmym rozdziale jest zagadnienie mieszkań treningowych, w których osoby niepełnosprawne nabywają umiejętności do jak najpełniejszego funkcjonowania w otaczającym je świecie. Istnienie takich miejsc
służy nie tylko bezpośrednim beneficjentom, ale także społeczeństwu, które
uczy się tolerancji czy pielęgnuje w sobie pokłady empatii.
Duży wachlarz z pozoru różnych tematów, zawartych w jednej publikacji, wskazuje na szeroką problematykę dotyczącą wyzwań współczesnego
świata. Świata, w którym człowiek nie tylko poszukuje własnego miejsca na
Ziemi, ale także kreuje otaczającą go rzeczywistość.
W literaturze przedmiotu wiele poglądów dotyczących funkcjonowania
człowieka i świata można analizować w odniesieniu do sytuacji społeczno-kulturowej XX i XXI wieku. Współczesny home spaiens mimo wielu możliwości
rozwoju ma do czynienia często z różnorodnymi ograniczeniami, które tylko
pozornie są w pełni dobre. Często jego słabości są jednak powodem różnorodnych uzależnień, chorób, alienacji czy nawet prowadzą do budowania pozornych relacji międzyludzkich, w których to relacjach wartość człowieka mierzy
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się głównie na podstawie tego, co posiada, a nie tego, kim on jest. Wciąż warto zastanawiać się nad zagadnieniem jakże ważnym we współczesnym świecie
pełnym wyzwań: co jest ważne w życiu jednostki. Każdy z Nas powinien sam
dać sobie odpowiedź na to nurtujące od zarania ludzkości pytanie: Dokąd
zmierzasz człowieku?

Janusz Kawa
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Mgr Agnieszka Bień – doktorantka na Wydziale Filozofii i Socjologii
UMCS, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, trener interpersonalny. Zainteresowania badawcze: historia miasta i urbanistyki, relacje przestrzeń miasta- społeczeństwo – jednostka oraz współczesne zjawiska społeczne związane
z religią.
Mgr Norbert Bociański – absolwent Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie (Polska), gdzie uzyskał tytuł magistra w Instytucie Historii
na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Obecnie doktorant na kierunku Literaturoznawstwo w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana
Długosza w Częstochowie. Zajmuje się filozoficznymi i etycznymi motywami
w twórczości polskich futurystów. W zakresie zainteresowań naukowych doktoranta znajdują się również historia i kultura Dalekiego Wschodu, filozofia
(ze szczególnym uwzględnieniem filozofii orientalnej oraz współczesnej), transhumanizm, fantastyka naukowa oraz awangarda literacka.
Mgr Justyna Drożdż – absolwentka filologii angielskiej, asystent
w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego, konsultant ds.
osób niepełnosprawnych przy Studium Języków Obcych UR, prowadzi zajęcia językowe dla studentów niepełnosprawnych UR.
Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – absolwentka filozofii, socjologii,
pedagogiki i dziennikarstwa, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracuje w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Autorka publikacji z dziedziny humanistyki oraz nauk społecznych. Interesuje się filozofią społeczną, zagadnieniami
Public Relations oraz edukacją ustawiczną.
Mgr Liliia Hrytsai – doktorantka kierunku Nauki o polityce na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. W 2018 r. obroniła pracę magisterską pt. „Renewable energy and
Sustainable Development in the European Union” na kierunku Stosunki
międzynarodowe. Pani Hrytsai jest laureatką licznych stypendiów i nagród za
jej działalność naukową i społeczną. Jej zainteresowania badawcze obejmują
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następujące: rola miast w globalnej transformacji energetycznej, zrównoważona urbanizacja, odnawialne źródła energii, zielona gospodarka, koncepcja
smart cities oraz inne.
Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy
socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii
w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwalifikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemy i kwestie związanych
z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych.
Dr Joanna Leśniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog
specjalny dwóch dziedzin: resocjalizacja z profilaktyką społeczną i oligofrenopedagogika z terapią zajęciową. Logopeda i neurologopeda. Przewodnicząca
Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Młp.. Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy PSONI Koło w Sędziszowie Młp.. Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współautorka publikacji naukowych oraz autorka
szeregu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej. Zainteresowania zawodowe: rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka, funkcjonowanie społeczne
i resocjalizacja osób z niedostosowaniem społecznym, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy, wsparcie rodzin.
Mgr Wioletta Praszek – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, asystent w Zakładzie
Pracy Socjalnej, politolog, socjolog o specjalności praca socjalna, pracownik
dydaktyczno-naukowy uczelni, nauczyciel; interesuje się szeroko pojętymi
aspektami alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, singlizmem, rodzinami patchworkowymi, relacjami damsko-męskimi, procesem starzenia się,
ageizmem, zarządzaniem czasem, nowoczesnymi metodami nauczania i samokształcenia, autoprezentacją , e-nauczaniem oraz nauczaniem języków obcych.
Mgr Zbigniew Sperka – absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie ukończył historię i filozofię. Obecnie doktorant na kierunku literaturoznawstwo. Zajmuje się najnowszą historią polityczną i wojskową
147

NOTA O AUTORACH

Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego
i II wojny światowej, a także zagadnieniami filozoficznymi (etyką i egzystencjalizmem). Jego zainteresowania badawcze związane są również z bronioznawstwem i rekonstrukcją historyczną okresu średniowiecza, a także współczesnymi problemami politycznymi.
Mgr Ines Załęska-Olszewska – absolwentka kilku kierunków, filologii
polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim, a także filologii angielskiej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie doktorantka w Instytucie
Literaturoznawstwa UJD. Od 2017 roku przygotowuje rozprawę doktorską
poświęconą motywom zwierzęcym w twórczości dziewiętnastowiecznych pisarzy. Aktywnie angażuje się w cykliczne wydarzenia kulturalne m.in. Juwenalia PCz&AJD, Festiwal Frytka OFF-jazd czy Noc Kulturalną. W kręgu jej
zainteresowań badawczych znajdują się literatura XIX wieku, literatura współczesna oraz kultura popularna. Kształcąc się w zawodzie tłumacza, podejmuje
również liczne projekty dotyczące przekładu audiowizualnego.
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