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Wstęp

Nasza planeta Ziemia uważana jest za jedną z najpiękniejszych galaktyk 
swojego rodzaju we wszechświecie, która ma wystarczającą ilość wody, aby 
utrzymać życie. Niestety Ziemia w ostatnich dekadach cierpi z powodu wielu 
problemów, które należy rozwiązać, zanim będzie za późno. Jej główne wy-
zwania oscylują głównie wokół problemów i kwestii współczesnego człowieka. 

Galopujący współczesny świat i wyzwania z nim idące w parze, dostrze-
galne są we wszystkich obszarach życia jednostki. Wielu orendowników róż-
norodnych dyscyplin naukowych, mających na uwadze interdyscyplinarność 
poruszanych zagadnień, podejmuje się ciągle nowych prób zrozumienia ota-
czającej rzeczywistości i sytemu naprawczego jakie stawiają przed nimi nauka, 
badacze i współczesny światły człowiek. Przedmiotem zainteresowań autorów 
niniejszej publikacji są wyzwania na gruncie szkoły, rodziny, bezpieczeństwa, 
kultury, prawa, religii, emocji i wielu innych obszarów funkcjonowania czło-
wieka we współczesnej turbulentnej i nieprzewidzianej rzeczywistości.

Współczesny człowiek kreuje i podporządkowuje sobie otoczenie, które 
często niszczy nie bacząc na konsekwencje jakie z tym się wiążą. Podejmowa-
ne często decyzje, są złymi, a które w swym zasięgu wywierają nieodzowny 
wpływ na jakość i sens życia ludzi. 

Wyzwania współczesnego świata związane sa z indywidualnym poczu-
ciem życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami kształtowania własnego 
wielowymiarowego rozwoju i autokreacji, realizacja aspiracji i celów życio-
wych, zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami z uwzględnieniem 
materialnych warunków społecznych. 

Pisząc o wyzwaniach współczesnego świata w obszarach społecznych czy 
edukacyjnych, najczesciej przywoływana jest personalistyczny obraz i wizja 
człowieka usytuowanego w okreslonej przestrzeni społecznej, który ma mo-
zliwośc i prawo do wykorzystania własnych możliwosci i zasobów intelek-
tualnych w zaspokojeniu własnych potrzeb i potrzeb innych uczestników 
społeczeństwa. 

Jednym z fundamentalnych obszarów współczesnego świata jest eduka-
cja, zdrowie, które  są oparte na czterech wymiarach duchowym, psychicznym, 



8

WSTĘP

fizycznym i społecznym. Wszystkie te wymiary zależą od stylu życia, stanu 
środowiska, cech genetycznych i opieki medycznej. 

Autorzy tekstów pochylają się nad problemami człowieka i jego syste-
mem wartości. tematami dotyczącymi (nie)chęci do nauki, ciągłej zmiany 
systemu oświaty  i przepływie informacji, prawidłowego porozumiewania się. 

Nowa technologia stała się w ostatnich dekadach  zagrożeniem. Coraz 
częściej gaśnie radość życia, wzrasta brak szacunku, nierówność społeczna  
i przemoc wirtualna, Współczesny świat dzięki nowościom technologicznym 
stwarza bariery komunikacyjne i prawidłowe interakcje w systemie społecz-
nym, czego wyrazem jest wiersz pod tytułem Wirtualne czary mary autorstwa 
Pawła Barłoga.

Nie ma randek i miłości 
Nie ma śmiechu, nie ma złości
Nie ma książek, gazet nie ma
Wstawiasz w ekran tylko temat. 
Rzeczywistych nie ma zdarzeń 
Tęsknot nie ma, ani marzeń 
Nie ma spotkań z pocałunkiem 
Wspólnych biesiad z dobrym trunkiem 
W izolacji przed ekranem
Może pani z tamtym panem
W samotności z monitorem
Śledzić swoje myśli chore. 
Cud to jest, czy potępienie
Klawisz, ekran, urojenie
Urojenie, ekran, klawisz
Tylko w to się teraz bawisz
Tą zabawą zachwycony
Żyjesz w świecie urojonym. 
Komputery i ekrany 
Świat w serwery powkładany 
Wirtualne czary-mary 
Nie ma już komórek szarych 
Świecą diody, mamią oczy 
Wszystko składa się z przeźroczy 
Czy to problem jest banalny
Ten świat nowy, wirtualny? 

Niniejszy tom zawiera prace osób z różnych ośrodków akademickich, 
którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otacającą rzeczywistość. Ciekawe 
spostrzeżenia i odniesienia wobec współczesnego świata nadają publikacji cha-
rakter interdyscyplinarny. Nad zagadnieniami wyzwań współczesnego świata, 
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i zachodzących w nim zmianach pochylają się środowiska naukowe z wielu 
dyscyplin nauk. Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uni-
werytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp a za nim tekst autorstwa Krysty-
ny Barłóg pod tytułem Systemy rodzinne z dzieckiem z ASD wyzwaniem dla 
rodziców i opiekunów poświęcony jest dzieciom ze spektrum zaburzeń au-
tystycznych (Autistic Spectrum Disorder, ASD). Autorka wyjaśnia co to jest 
ASD i prezentuje najnowsze doniesienia ze śwaita nauki i coraz to bardziej 
profesjonalne narzędzia diagnostyczne, a także wielość metod rehabilitacyj-
nych mających na celu pomoc systemom rodzinnym, rodzicom z dzieckiem  
z ASD. Według Krystyny Barłóg dzieci z ASD nadal są jednym z najwięk-
szych problemów współczesnego świata, a także wielkim wyzwaniem dla pe-
dagogów specjalnych, a szczególnie dla rodziców i opiekunów. Rodzice często 
doświadczają stresu i oczekują na fachową, profesjonalną pomoc w opiece nad 
dzieckiem ASD.  W ostatnich latch sytuacja wiele rodzin z dzieckiem z ASD 
dynamicznie się zmienia, i ulega poprawie, głównie ze względu na otrzymy-
waną pomoc i wsparcie. 

W kolejnym rozdziale pod tytułem Poziom aspiracji młodzieży wiejskiej 
w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej –  analiza wybranych aspektów 
w świetle literatury przedmiotu autorstwa Janusza Kawy pochylił się nad zagad-
niemi związanymi z aspiracjami młodzieży i ich życiowymi planami w drodze 
ku dorosłości. Młodzi ludzie poszukują swojego miejsca we współczesnym  
świecie. Ich dążenia i pasie życiowe mają na celu osiągnięcia konkrernie ob-
ranych kierunków, które wpłyną zapewne na ich dalsze losy życiowe i zawo-
dowe. Każdy człowiek pragnie radować się z życia i pragnie być szczęśliwy  
w dążeniu do wymarzonych celów.

W rozdziale III pod tytułem Zmienni, biegli, zagubieni... kilka słów  
o samotności młodych ludzi w e-rzeczywistości autorstwa Moniki Wojtkowiak 
i Wioletty Praszek poruszona zostaje problematyka funkcjonowania społecz-
nego młodych ludzi w Internecie. Szczególną uwagę poświecono w nim kwe-
stiom relacyjności, która w cyfrowym środowisku ma charakter odmienny 
niż w rzeczywistości realnej. Zjawiska takie jak zmieniona relacyjność, bu-
dowanie wyidealizowanego obrazu samego siebie, tożsamość w wymiarze cy-
frowym wydają się korelować z cyfrowym charakterem świata online z jed-
nej strony a poczuciem samotności z drugiej. Dokonano syntezy Pokolenia  
Z nazywanego e-pokoleniem, jako ludzi doskonale odnajdujących się w sieci, 
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zaznajomionych z nowinkami technicznymi, biegłych w e-świecie a samot-
nymi w rzeczywistości. W artykule Autorki odniosły się do cech charaktery-
stycznych Generacji Z w kontekście zmienności świata wirtualnego, biegłości  
w technologii i samotności w sieci. 

W rozdziale IV Jolanty Martuszewskiej z tekstem Problematyka treści 
obronnych od zakończenia II wojny światowej do 2018 roku  jako źródło współ-
czesnej edukacji dla bezpieczeństwa (Streszczenie) Stosunkowo długo trwał pro-
ces generowania odpowiednich treści w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeń-
stwa. Można wymieniać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Najważniejszą 
z nich była kwestia pieniędzy. Kiedy przystąpiono do prac, których efektem 
miało być zmodyfikowanie przedmiotu Przysposobienie obronne, pojawiały 
się różne koncepcje zarówno w obszarze tzw. zamiennika dotychczasowego 
przedmiotu, jak i treści w nim zawartych. Problematyka Edukacji dla Bezpie-
czeństwa leży w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw edukacji 
(zadania z zakresu oświaty), i spraw wewnętrznych (zadania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego). Twórcą i realizatorem zadań na rzecz Edukacji dla 
Bezpieczeństwa są instytucje, uczestniczące w przygotowywaniu programów 
szkolenia, tj. MSW i MON. Jednak dzięki propozycji MON, wdrożono za-
gadnienia, nawiązujące do tradycji w edukowaniu obronnym społeczeństwa. 
Zaznaczyć należy, że obszary, obejmujące problematykę obronną, powinny 
znaleźć się w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa. Celem artykułu jest 
przedstawienie tematyki przysposobienia wojskowego okresu międzywojen-
nego w oparciu o treści kształcenia szkół oraz organizacji, których celem było 
kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, obronnych w świecie 
XXI wieku.

W następnym rozdziale pod tytułem Miasto samotności – samotność mia-
sta…- jednostka w przestrzeni współczesnego miasta autorka Agnieszki Bień 
analizuje problem osamotnienia  mieszkańca współczesnego miasta przeciw-
stawiając go pojęciu samotność. Za główne przyczyny zjawiska osamotnienia 
uznaje m.in. fragmentaryzację przestrzeni publicznej lub jej całkowita margi-
nalizacja w strukturze miasta, brak wyodrębnionych przestrzeni wspólnych 
oraz procesom anonimowość i marginalizacji jego mieszkańców. Aktorka w 
czasie analizy skupia się szczególnie na strachu (rozumianego społecznie oraz 
jednostkowo) jako zjawiska towarzyszącemu poczuciu opuszczenia. W final-
nej części artykułu skupia się ona na możliwym sposobie osłabienia wpływie 
opisywanych zjawisk na mieszkańców miasta.  

Kolejny rozdział pod tytułem O istocie regionalizacji w ujęciu bli-
skowschodnim. Studium przypadku Ligi Państw Arabskich autorstwa Igi 
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Kleszczyńskiej została dokonana analiza zjawiska regionalizacji bliskowschod-
niej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Ligii Państw Arabskich. 
Oprócz kwestii praktycznych, autorka skupia się również na przedstawieniu 
istotnych zagadnień teoretycznych związanych z regionalizacją stosunków 
międzynarodowych i możliwościom ich przejawiania. W dalszych częściach, 
rozdział skupia się na historii oraz funkcjach i zadaniach, które spoczywają 
na Lidze Państw Arabskich. Końcowa część pracy została poświęcona analizie 
implikacji i wyzwań, które uniemożliwiają obecnie dalszą integrację politycz-
no-gospodarczą na Bliskim Wschodzie, wskazując między innymi na kwestie 
głębokich dysproporcji społecznych.

Publikację kończy artyluł pod tytułem Rola kobiety w życiu religijnym 
islamu autorstwa Aleca Siekierskiego i Katarzyny Cyrkun. W pracy poruszona 
została problematyka społecznej oraz kulturowej roli kobiet w islamie. Zagad-
nienie jest niezwykle ważne, ponieważ kobiety często są marginalizowane spo-
łecznie. W artykule został opisany szczegółowo status kobiet w porównaniu 
do statusu mężczyzn.

Dobre zdrowie i jego kondycja zależą od wielu czynników i są wartościa-
mi największymi dla człowieka - dzięki, którym może on realizować swoje 
aspiracje. Jest ono zasobem dla społeczeństwa (bogactwem), bo tylko zdrowe 
społeczeństwo może się rozwijać, tworzyć dobra materialne i kulturowe, gdyż 
zdrowie, nasze siły witalne są środkiem lepszej radości i jakości naszego życia.  

Irena Misiuda w swoim wierszu Radość życia zwraca uwagę na zagadnie-
nia związane z bytowaniem człowieka we współczesnym świecie kierując się 
własnym rozumem: 

Cieszmy się póki żyjemy, bo wiecznie tu
bytować nie będziemy.
Czas biegnie szybko niespodziewanie,
Co przed chwilą się stało już się nie 
odstanie.
Nowy film Życia rusza w drogę, pokazując
jego urodę.
Więc patrzy co jest dokoła, nim pokona
nas życia- szkoła.
Bo jest się czym ucieszyć, tylko nie należy 
się spieszyć.
Wtedy piękno świata nam się wywinie
i na co nie zwróciliśmy uwagi minie.
Cieszmy się drugim człowiekiem, bo z Nim
radość będzie wiekiem dobroci i spełnienia.
Chwila podaruje nam wiele wytchnienia.
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Patrz na przyrodę, dostaniemy życia 
osłodę.
Sięgajmy po niemożliwe marzenia, a one
niespodziewanie będą do spełnienia.
I będziemy przede wszystkim sobą, nie idźmy
bezmyślnie za tłumem, tylko ze swoim 
rozumem.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów:, prof. nadzw. dr. hab. Paulinie Fomie, prof. dr. hab. Krzysztofowi 
Żarnie, dr. Joannie Leśniak, dr. Agnieszce Małek, dr. inż. Zbigniewowi Mało-
dobremu, dr. inż. Maciejowi Milczanowskiemu, dr. Annie Moskwie, a także 
mgr. Lucynie Kwiatkowskiej oraz mgr. Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe 
wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała osta-
teczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor Naukowy
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Krystyna Barłóg
Uniwersytet Rzeszowski

SYSTEMY RODZINNE Z DZIECKIEM Z ASD 
WYZWANIEM DLA RODZICÓW  

I OPIEKUNÓW
FAMILY SYSTEMS WITH A CHILD ASD  

AS A CHALLENGE FOR BARENTS AND CARERS

Wprowadzenie 

W zrozumieniu wielu zachodzących relacji i więzi jakie mają miejsce  
w rodzinie współcześnie zarówno w teorii, jak i w wielu interdyscyplinarnych 
badaniach nad rodziną przyjmuje się ujęcie systemowe. Rodzina bowiem jest 
tą wyjątkową i niepowtarzalną przestrzenią dla budowania osobowości naj-
pierw każdego dziecka, a później kształtowania się życia społeczno-emocjonal-
nego osoby dorosłej. Rodzina jest systemem zarówno wyjątkowych interakcji 
jak i więzi spokrewnionych ze sobą osób, również zależności występujących 
między tymi podsystemami. Wskazuje się współcześnie na rolę wyjątkowych  
i niepowtarzalnych interakcji dla całego systemu rodzinnego (Barłóg 2008). 
Pomijając wielość ujęć definicyjnych rodziny warto nadmienić, że współcze-
śnie „dominujące jest ujmowanie rodziny w teorii systemowej, tzn. prowa-
dzenie analiz pod kątem wspólnych funkcji i zadań oraz obowiązków wy-
pełnianych w różnym stopniu i z różnym rezultatem, przekładającym się na 
osiągany poziom ich efektywności (M. Chodkowska 2019, s. 12). Proble-
matyka rodziny, w której pojawia się dziecko z ASD, zwłaszcza w literaturze 
zachodniej doczekała się już wielu opracowań, przy czym polem badawczym 
uczyniono w nich głównie problemy w psychospołecznym funkcjonowaniu 
rodziców, wiele miejsca poświęcono analizom kwestii dotyczących adaptacji 
rodziców do faktu niepełnosprawności dziecka (Parchomiuk 2019, s. 122). 
Fakt pojawienia się ASD u dziecka stawia cały system rodzinny, a zwłaszcza 
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matki i ojców w sytuacji traumatycznej. Taka sytuacja wiąże się ze „zmia-
ną dotychczasowego funkcjonowania rodziny, relacji małżeńskich, podziału 
obowiązków, czasu wolnego, czy też aktywności społecznej” (Marmola 2017, 
s. 267). 

Jednym z wyzwań współczesności i przyszłości jest zrozumienie proble-
mów i potrzeb, zrozumienie sytuacji rodziny z dzieckiem z ASD. Dzisiaj już 
zarówno w teorii, jak i w badaniach nad rodziną z dzieckiem z niepełnospraw-
nością, szczególnie w literaturze zachodniej można zaobserwować zmianę 
podejścia z prezentacji rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, również  
z dzieckiem z ASD, która od prezentacji perspektywy negatywnych aspek-
tów funkcjonowania całego systemu rodzinnego, a zwłaszcza ról rodziciel-
skich ukierunkowuje się ku prezentacji wzajemnych wartości, poszukiwania 
czynników prezentujących nie tylko proces negatywnych zmian i przeobrażeń  
w rodzinie,ale i samą adaptację, przyjęcie niepełnosprawności dziecka jako 
fakt, wartość i wyzwanie, jako zadanie przed jakim system rodzinny z dziec-
kiem z niepełnosprawnością zostaje postawiony. Dzisiaj już bowiem dostrze-
gamy nie tylko potrzeby, problemy i trudności takich rodzin, ale i ich osobowe 
i społeczne zasoby. Również sami rodzice dostrzegają już szczególną wartość 
dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie, odkrywają potencjał tkwiący dziec-
ku, ale i możliwości całego systemu rodzinnego do wspierania go i własne 
możliwości terapeutyczno-opiekuńcze. 

 Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, a szczególnie rodziny  
z dzieckiem z ASD mogą stać się rodzinami bardziej spójnymi (Mikołajczyk-

-Lejman 2019, s. 40), a drugiej strony stają się systemami rodzinnymi jakby 
wytrąconymi z dotychczasowego funkcjonowania. Pojawiający się najczęściej 
kryzys w rodzinie, destabilizacja życia rodzinnego, trajektoria cierpienia rodzi-
ców, bezradność i poczucie osamotnienia często jeszcze prowadzą do destabi-
lizacji całego systemu rodzinnego. 

W opracowaniu w oparciu o literaturę jak i dostępne wyniki z badań  
i analiz starano się zaprezentować różne aspekty życia rodzinnego w rodzinach 
z dzieckiem z ASD, ale i charakter sytuacji rodziców z dzieckiem z ASD na tle 
funkcjonowania całego systemu rodzinnego. 

Rodzina w paradygmacie systemowym 

W nauce przyjmuje się, że wszystkie naukowe teorie przeprowadzane 
są w oparciu o naukowe paradygmaty. W odniesieniu do rodziny ostatnie 
dekady przyjmują systemowe podejście do rodziny, które wyrasta z ogólnej 
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teorii systemów. Ta przyjęta teoria naukowa wyrosła z nauk biologiczno- 
fizycznych i znajduje własną egzemplifikację w kontekście zgłębiania wiedzy 
naukowej również w odniesieniu do człowieka, jego międzyludzkich współ-
zależności, jego emocjonalności. Teoria systemów jako metoda jest sposobem 
nieingerencyjnego dostrzegania i analizowania niedostępnych do niedawna 
zjawisk oraz procesów jako próba rozpoznania współzależności człowieka ale 
i jego przestrzeni w której przychodzi mu funkcjonować, czyli otaczającego 
go świata. Jest to jedna z tak zwanych teorii globalnych. Teoria ta sięga poza 
prostą zależność przyczyna-skutek podejmując próby wyjaśniania, a nie tylko 
dokonując opisu danego zjawiska. Ogólna teoria systemów powstała w latach 
trzydziestych XX wieku. Teoria systemów jest sposobem postrzegania świata, 
zachodzących w nim zjawisk z postrzeganiem współzależności poszczególnych 
części układu, jego organizacji, analizą jego kontekstu istotnego zarówno dla 
całości, jak i dla jego części. Próbując odpowiedzieć na pytanie co to jest sys-
tem przyjmuje się, że „system jest dynamiczną organizacją współistniejących 
ze sobą części” (Bertallanffy 1984, s. 67). 

Za sprawą teorii systemów można mówić o tzw. podejściu systemowym. 
W podejściu systemowym dla realizacji określonego celu przyjmuje się, że 
„między poszczególnymi elementami systemu występuje wzajemne oddziały-
wanie. Główne czynniki należy zawsze rozpatrywać i oceniać jako wzajemnie 
zależne składniki ogólnego systemu” (Bertallanffy 1984, s. 32). 

W takim ujęciu rodzina to nie tylko prosta suma tworzących ją człon-
ków, lecz system – wzajemnie powiązanych ze sobą części systemu rodzin-
nego. Rodzina jest takim systemem. Posiada dynamiczną organizację zarów-
no poszczególnych części, podsystemów rodzinnych, które łączą wzajemne 
interakcje. Podlega również dynamicznie prawom wzrostu i rozwoju. Efek-
tywność takiego systemu łączy się z umiejętnością przystosowywania się do 
potrzeb swojego rozwoju, do zmiennych warunków otoczenia, środowiska. 
Rodzin jest szczególnie trudnym do określenia systemem. Dzięki tego rodza-
ju podejściu można wyjaśnić rozległe obszary ludzkich zachowań i interakcji.  
W systemie rodzinnym każda osoba jest integralną częścią całego systemu. Ro-
dziny, które funkcjonują w sposób pełny to zdrowe rodziny. System rodzinny 
jest funkcjonalny, to może oznaczać, że funkcjonując spełnia swoje zadania 
i taka rodzina, jej członkowie dążą do rozwoju mając tym samym do tego 
zapewnione w arunki w rodzinie. 

Podstawą podejścia systemowego jest eksponowanie relacji pomiędzy 
częściami, jak i analizowanie zdarzeń w kontekście, na tle środowiska, nie  
w wyizolowaniu. To stawianie pytań nie tylko w jaki sposób inni wpływają 
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na osobę, ale i w jaki sposób jej zachowanie wpływa na system rodzinny (Ma-
grasiński 2015, s. 6). 

W podejściu systemowym w odniesieniu do rodziny istotne są następu-
jące założenia: 

- system rodzinny, wszystkie jego części są ze sobą powiązane, 
- elementów systemu rodzinnego nie można zrozumieć w pełni w izolacji 

od rodziny, 
- systemu rodzinnego nie można zrozumieć poprzez opis każdego z człon-

ków rodziny czy podgrup, 
- struktura i organizacja rodziny silnie wpływają i określają wszystkich 

członków rodziny, 
- komunikacyjne wzorce transakcyjne kształtują zachowanie członków 

systemu rodzinnego (Magrasiński 2015, s. 7). 

Spektrum zaburzeń autystycznych  
jako problem i wyzwanie  
nie tylko dla współczesnej rodziny 

W Stanach Zjednoczonych już od 1997 roku autyzm wyodrębniono jako 
odrębną kategorię specjalnych potrzeb edukacyjnych, jednak wiele nieporo-
zumień powodowało kwalifikowanie czy diagnozowanie dzieci z autyzmem  
i innymi zaburzeniami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Wzrost zainte-
resowania samym autyzmem, poszukiwanie jego etiologii, wprowadzanie no-
wych terapii, przygotowanie kadry specjalistów do pracy z nimi, to wyzwania 
na kolejne lata zmagania się z problemem ASD (Smith, s. 274). 

 Mimo wzrastającej dynamicznie wiedzy również wśród specjali-
stów można spotkać wiele jeszcze dylematów, które wymagają rozwiązania,  
ale i systematycznie wprowadzanych nowych ujęć z zakresu analizowanej 
problematyki, co może wynikać z systematycznego przyrostu wiedzy nauko-
wej, ale i wielu już prowadzonych badań naukowych, w tym praktycznych 
możliwości diagnostyczno-terapeutycznych. I tak w literaturze amerykańskiej 
spektrum zaburzeń autystycznych (Autistic Spectrum Disorder, ASD) przyjmu-
je się, że jest to szerokie pojęcie, gdzie występujące zaburzenia charakteryzują 
takie wspólne cechy behawioralne jak: problemy w zakresie komunikowania 
się, w zakresie umiejętności społecznych, oraz w zakresie wzorców zachowań  
i zainteresowań. Przy czym pojęcie spektrum miało zawierać nie tylko podob-
ne cechy charakterystyczne, ale i występującą rozbieżność umiejętności. Do 
spektrum zaburzeń autystycznych zaliczono więc: 
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- zaburzenia autystyczne, lub autyzm, 
- dziecięce zaburzenie dezintegracyjne- zespół Hellera, 
- zespół Aspergera, 
- zespół Retta, 
- rozległe zaburzenia rozwoju nie wyszczególnione w żaden inny sposób 

(Smith, s. 274-275). 

W najnowszej klasyfikacji zaburzeń DSM – 5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder), która została opracowana przez Amerykańskie 
Towarzystwo Psychiatryczne przyjęto, że pojęcie ASD (Autism Spectrum Di-
sorder) nie jest jednorodnym zespołem chorobowym. Jest zjawiskiem bardziej 
złożonym, składającym się z wielu nieprawidłowości o niejednoznacznej etio-
logii (Banasiak 2017, s. 142). 

W DSM – 5 wprowadzone zostały zmiany zarówno zakresowe, klasy-
fikacyjne jak i terminologiczne. Według I. Chrzanowskiej (2015, s. 468) 
zrezygnowano z pojęcia: całościowe zaburzenia rozwojowe, wyeliminowano 
zespół Retta i dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, i co szczególnie ważne: 
zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe, 
niezdiagnozowane inaczej (PDD-NOS pervasive development al disorders not 
otherwise specified ) połączono w jedną jednostkę jako „ spektrum zaburzeń 
autystycznych” (ASD – autism spectrum disorder). 

Również dokonano połączenia w jedną kategorię diagnostyczną dwóch 
grup objawów z triady diagnostycznej, czyli zaburzeń interakcji społecznych 
oraz zaburzeń komunikacji. Wykluczono jako kryterium opóźnienie rozwoju 
mowy, jako kryterium, które nie jest charakterystyczne tylko dla ASD, przy 
czym w przypadku autyzmu wysokofunkcjonalnego, zespołu Aspergera nie 
ma raczej występujących tu trudności. Przyjęto również jako ustalenie wieku 

„początek we wczesnym dzieciństwie” twierdząc, że objawy nie mogą się ujaw-
niać w pełni do sytuacji, kiedy społeczne wymagania będą wyższe od kom-
petencji osoby. Zalecono uszczegółowienie diagnozy o informacje dotyczące 
początku i klinicznego przebiegu, etiologicznych uwarunkowań zdolności 
poznawczych i językowych jak i nasilenie objawów w dwóch podstawowych 
kategoriach diagnostycznych, jak i występowania współwystępujących chorób 
(Chrzanowska 2015, s. 568). 
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Doświadczenia rodziców dzieci z ASD 

Wiele już prowadzonych badań naukowych, jak i praktycznych doświad-
czeń pokazuje, że rodzice dzieci z ASD, w tym szczególnie matki poddane są 
silnym sytuacjom stresowym, co może mieć przyczyny nie tylko wynikające 
z faktu niepełnosprawności dziecka, ale i z braku wiedzy, kompetencji do 
wspierania rozwoju dziecka, w tym braku pomocy i wsparcia. Ogólnie w li-
teraturze naukowej przyjmuje się, że fakt posiadania dziecka z ASD stanowi 
niemałe wyzwanie dla jego rodziców czy opiekunów, ale i dla całego systemu 
rodzinnego. Przy czym rodzice doświadczają wielu trudności w trakcie reali-
zowania funkcji rodzicielskich. W sytuacji, gdy w rodzinie rodzi się dziecko  
z niepełnosprawnością konsekwencje dotyczą również rodzin, co prowadzi do 
powstania rodziny specjalnej, w której trudno jest pogodzić wymogi współ-
czesności jak bycie mobilnym, dyspozycyjnym z całodobową często opieką  
i pomocą dziecku z niepełnosprawnością (Krause 2005, s. 38-39). 

Warto również tu stwierdzić, że współczesna rodzina z dzieckiem z ASD 
mimo wielu jeszcze problemów staje się przestrzenią nie tylko trudnych prze-
żyć i doświadczeń, ale i spójnym systemem rodzinnym pełnym wiedzy i zaan-
gażowania w profesjonalną opiekę nad dzieckiem. 

Literatura z zakresu pedagogiki specjalnej ale i psychologii czy psychiatrii 
zarówno krajowa jak i obcojęzyczna dotycząca przeżyć emocjonalnych rodzi-
ców spowodowanych faktem pojawienia się dziecka z ASD w rodzinie jest 
już obszerna i potwierdzająca tego rodzaju doświadczenia, zwłaszcza rodziców,  
w tym szczególnie matek. Nie ma wątpliwości co do tego, że w każdym sys-
temie rodzinnym pojawia się wiele problemów i trudności, przy czym fakt 
posiadania dziecka z ASD trudności te jeszcze często potęguje. Konsekwencje 
stresu rodzicielskiego są przenoszone na funkcjonowanie całego systemu ro-
dzinnego. Szczególny wkład w prezentacje badań zachodnich, wyników tych 
badań, ale i rezultatów badań własnych należy przypisać Ewie Pisuli (2012  
i inne). 

 Pojawienie się dziecka z ASD w rodzinie burzy dotychczasowe funk-
cjonowanie całej rodziny, i stawia cały system rodziny, a szczególnie rodzi-
ców i rodzeństwo w traumatycznej dla nich sytuacji. Rodzice z dzieckiem  
z ASD doświadczają wielu przeżyć i traumatycznych doświadczeń, diametral-
nie zmienia się funkcjonowanie dotychczasowe rodziny, zmieniają się obo-
wiązki poszczególnych członków rodziny, relacje panujące w rodzinie, w tym 
relacje małżeńskie. Ograniczeniu ulegają kontakty przyjacielskie, czas wolny, 
zwłaszcza rodziców i opiekunów, ale i czas rodzeństwa. Niepełnosprawność 
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dziecka dezorganizuje funkcjonowanie całej rodziny, a sami rodzice muszą 
przyjąć i zaakceptować dziecko z ASD takim jakie ono jest, co łączy się ze 
spójnością całego systemu rodzinnego, wzajemnym emocjonalnym wspiera-
niem się rodziców, otwarciem się na nowe zmiany i wyzwanie, przed jakimi 
zostaje postawiona cała rodzina. „W szczególny sposób na działanie prama-
nentnych stresorów narażeni są rodzice dzieci niepełnosprawnych, bowiem 
muszą poradzić sobie z frustracją, wynikającą z załamania się ich marzeń  
o zdrowym dziecku, oczekiwań co do jego osiągnięć, a także z trudną co-
dziennością, naznaczoną ogromnym wysiłkiem zaspokajania potrzeb swojego 
niepełnosprawnego dziecka” (Marmola 2017, s. 268). 

Rodzice, opiekunowie w rezultacie długotrwałej opieki nad dzieckiem 
przeżywają wiele negatywnych przeżyć, są narażeni na zjawisko wypalenia 
się sił. Zakłóceniu ulegają podstawowe zadania, które dotychczas wypełnia-
ła rodzina, ograniczenie realizacji własnych ról zawodowych, zainteresowań 
i celów życiowych. Osoby, które opiekują się dzieckiem nie mając czasu na 
odpoczynek, funkcjonują w ciągłym stresie, ciągłym napięciu emocjonalnym, 
emocjonalnym kryzysie, prowadząc do wypalenia i to zarówno psychiczne-
go jak i fizycznego. Niepełnosprawność dziecka może również powodować 
dezintegrację całego systemu rodzinnego, zakłócenia relacji, często również 
między małżonkami. Zmiany wynikają również z rezygnacji z pracy zawo-
dowej jednego z rodziców, czy lekiem przed planowaniem kolejnego dziecka 
(Mielnik i Pac- Kożuchowska 2019, s. 68-71). 

Rodzicom dzieci z ASD towarzyszy poczucie narastającego zmęczenia, 
ale i różnorodność doświadczeń emocjonalnych, często również doznania 
niepewności i straty. To również odczucie smutku czy załamania. Przy czym 
silniejsze odczucia ciężaru opieki nad dzieckiem występują w sytuacji stygma-
tyzacji i wykluczania całego systemu rodzinnego. Bywa i tak, że rodzicom 
towarzyszy również poczucie bezsensu życia, niespełnionych oczekiwań, nie-
sprawiedliwości czy żalu, frustracji czy wyczerpania. Gdy rodzice odczuwają 
wzmożony stres i nie otrzymują pomocy i wsparcia z zewnątrz znacząco gorzej 
oddziałują na samo dziecko, na jego rozwój, tym samym dostarczając mu 
mniej stymulacji do rozwoju, zwłaszcza rozwoju poznawczego. Szczególnie 
oczekiwana jest tu więc stymulacja profilaktyczna zwłaszcza matek, ze wzglę-
du na występujący u nich tzw. syndrom wypalenia się sił, co ma szczególne 
znaczenie dla relacji dziecka z matką, oraz bogatej stymulacji jego rozwoju 
przez nią, ale i ojca (Pisula, Danielewicz 2007, s. 235-240). 

W sytuacji narodzin dziecka z ASD rodzicom towarzyszy wiele sprzecz-
nych uczuć i emocji, które mają swoje oddziaływanie na cały system rodzinny. 



20

KRYSTYNA BARŁÓG

W zmęczeniu i załamaniu może dochodzić do frustracji i braku spójności  
w rodzinie, małżonkowie mogą odsuwać się od siebie, a może być i tak, że 
tym trudnym sytuacjom może towarzyszyć wiele negatywnych zachowań wo-
bec małżonka czy nawet samego dziecka. Rodzinie mogą towarzyszyć również 
trudności zawodowe, mieszkaniowe czy finansowe. Szczególnie istotny dla 
funkcjonowania dziecka z ASD w systemie rodzinnym są problemy rodzi-
ców w emocjonalno-społecznej płaszczyźnie, które mają różnorodne podłoże 
i uwarunkowania: 

- przerażenie, strach towarzyszący rodzicom przed niepowodzeniem  
i trudnymi wyzwaniami przed jakimi jest postawiona nagle rodzina, 

- świadomość braku umiejętności terapeutyczno-rehabilitacyjnych, 
- lęk przed brakiem możliwości spełnienia oczekiwań społecznych. 
- subiektywna świadomość odmienności, 
- niepokój, strach, lęk przed relacjami z innymi osobami, 
- bezradność wobec wykluczania i stereotypizacji rodziny, 
- oczekiwanie pomocy i wsparcia, jak i rehabilitacji dla dziecka, 
- problemy wynikające z konieczności finansowania kosztów opieki 

medycznej, 
- bezradność wobec wzrostu wydatków na opiekę i rehabilitacje dziecka, 

na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pokryciu kosztów zabiegów tera-
peutycznych, rehabilitacyjnych itp. (Żyta 2010, s. 212). 

Wraz z powolnym procesem przystosowania się rodziców do nowej, 
trudnej dla nich sytuacji, kiedy rodzina nie jest pozostawiona bez wsparcia, 
a rodzice doskonalą swoją wiedzę i umiejętności następuje wiele pozytyw-
nych przemian w całym systemie rodzinnym, ale i wzrost zaangażowania 
rodzicielskiego, autorefleksji i racjonalizacji zaistniałej sytuacji. Zaangażowa-
nie rodzicielskie w opiekę i terapię dziecka z ASD może wyzwalać również 
u rodziców, i w całym systemie rodzinnym pozytywne odczucia. Rodzicie 
odczuwają satysfakcję z nawet niewielkich osiągnięć dziecka, niewielkie 
postępy u dziecka mogą napawać ich dumą i przejawiać się w miłości do 
dziecka. Rodzice nabywają wielu kompetencji w opiece nad dzieckiem,  
a wyjątkowa aktywizacja zasobów rodziny może sprzyjać jej integracji, spój-
ności i adaptacyjności. Można tu mówić o transformacji nastawień rodzi-
ców do dziecka, która wynika z głębokich przeżyć rodziców i doświadczeń, 
ale i z wartości, i zrozumienia, że samo dziecko z ASD wnosi wiele pozy-
tywnych wartości dla funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Można 
przyjąć, że „obraz rodzicielskich doświadczeń nie jest jednolity-pozytywny 
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bądź negatywny – zawiera szereg paradoksów. Jak pisano, wyniki niektó-
rych badań wskazują, że rodzice relacjonują zmiany w jakości osobistego  
i społecznego funkcjonowania. Są one wskaźnikami procesu transformacji  
(Parchomiuk 2018, s. 317). 

Dlaczego rodzice z dzieckiem z ASD 
oczekują wsparcia

W procesie adaptacji systemu rodzinnego do dziecka z ASD następuje 
pewnego rodzaju transformacja. Rodzice zmieniają swój własny system war-
tości, zmienia się również ich poczucie sensu i jakości życia, rozwijają się ich 
kompetencje opiekuńczo-terapeutyczne i wiedza dotycząca zarówno potrzeb 
dziecka, jak i udzielania mu pomocy i wsparcia. Wzrasta samorefleksja i du-
chowość, często również religijność rodziców. Wzrasta poczucie siły i odwagi, 
ale i odpowiedzialności za dziecko. W odniesieniu do systemów rodzinnych 
z dzieckiem z ASD, jak podaje literatura przedmiotu, i badania naukowe 
niezbędne jest poczucie otrzymywanego wsparcia, ale i wsparcie skierowane 
zarówno na dziecko jak i rodzinę, w tym głównie na rodziców. Cały systemy 
rodzinne z dzieckiem z ASD, w tym szczególnie rodzice powinni otrzymać 
pomoc i profesjonalne wsparcie, takie, które umożliwiłoby zaspokajanie po-
trzeb zarówno całej rodziny, dziecka z ASD oraz jego rodziców. Z wielu już 
prowadzonym na ten temat badań naukowych wynika, że rodzice dziecka  
z ASD najbardziej cenią sobie: 

- możliwość korzystania z grup wsparcia, 
- możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji, 
- pomoc w opiece nad dzieckiem, 
- wsparcie ze strony innych rodziców, którzy są w [podobnej sytuacji, 
- szkoleń dotyczących umiejętności monitorowania zachowania dziecka, 
- zdobywania praktycznych umiejętności (Randall i Parker 2010,  

s. 180-181). 

W literaturze naukowej można znaleźć różnorodne powody, dla których 
rodzice z dzieckiem z ASD oczekują pomocy i wsparcia:

- Dzieci z ASD mogą być źródłem cierpienia emocjonalnego, depresji, 
załamania rodziców. 

- Rodzice mogą mieć trudności z przyjęciem diagnozy stwierdzającej ASD 
u dziecka, mogą ją odrzucać, czy prezentować nadopiekuńcze postawy. 

- Inni rodzice mogą doświadczać poczucie winy. 
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- Rodzice mogą w niektórych sytuacjach doznawać poczucia wstydu, 
ukrywać dziecko z ASD. 

- Rodzice dzieci z ASD mogą doświadczać im charakterystycznych tylko 
trudności związanych z edukacją, integracja czy włączaniem dziecka z ASD 
do edukacji. 

- Muszą opiekować się dzieckiem z ASD, przygotować je do uruchamia-
nia odpowiednich zachowań adaptacyjnych. 

- To rodzice muszą zabezpieczyć dla dziecka odpowiednie wsparcie 
specjalistyczne. 

- Systemy rodzinne z dzieckiem z ASD muszą zdobyć odpowiednią wie-
dzę ale i specjalistyczne umiejętności pracy z dzieckiem, kontroli jego zacho-
wania, metod wspierania jego rozwoju. 

- Rodzice dzieci z ASD mogą doświadczać trudności wynikające z kon-
taktów dziecka z rówieśnikami, zagrożenie jego bezpieczeństwa, stygmatyzu-
jące zachowania rówieśników wobec dziecka. 

- Całe systemy rodzinne z dzieckiem z ASD mogą doświadczać trudności 
w opiece nad dzieckiem, wynikające z braku czasu dla siebie, uczestnictwa  
w wielu aktywnościach społecznych, wyizolowania rodziny czy trudności  
finansowych ze względu na kosztowna rehabilitację dziecka. 

- Trudności mogą wystąpić również w relacjach z rodzeństwem, dla któ-
rego rodzice często już nie znajdują czasu ani uwagi. 

- Systemy rodzinne z dzieckiem z ASD w tym szczególnie rodzice, matki 
doświadczają emocjonalnego wyczerpania i zmęczenia. Cały system rodzinny 
musi przygotować się na dynamiczne zmiany organizacyjne, ale i zaangażowa-
nia ze strony poszczególnych członków rodziny (Mitchell 2016, s. 105-106). 

Zasady niezbędne przy opracowywaniu działań 
pomocowych skoncentrowanych na rodzinie 

Systemowe ujęcie rodziny, przyjęcie paradygmatu skoncentrowanego 
na rodzinie proponuje Andrzej Twardowski (2012). Odchodząc od tradycyj-
nego, medycznego modelu pomocy, gdzie specjaliści nie doceniają rodziny  
w procesach diagnozy i terapii dziecka przyjęto nowy paradygmat. Zakład się 
tu, że celem działań wspierająco pomocowych są potrzeby, ale i obszary wska-
zane przez rodziców. W oddziaływaniach wykorzystuje się zasoby rodziny i 
lokalnego środowiska, z uwzględnieniem partnerskich relacji z rodzicami i 
opiekunami dziecka. 
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Przyjęto następujące zasady organizowania pomocy i wsparcia:

-Zakładając, że każda rodzina jest niepowtarzalnym środowiskiem cha-
rakteryzującym się specyficznymi cechami należy uwzględnić jej sposób funk-
cjonowania, wartości oraz jej zasoby. 

-To rodzice są najlepszym źródłem wiedzy o dziecku i pragną dla niego 
tego co najlepsze. 

-To rodzicom przypada najwyższe prawo decydowania o sprawach dziec-
ka, i są oni najbardziej za niego odpowiedzialni. 

-W rodzinie w której zabezpiecza się pomoc w podejmowaniu decyzji jak 
i zdobywanie umiejętności dla zaspokajania potrzeb dziecka jego potrzeby są 
najlepiej zaspokojone. 

-Pomoc świadczona w formie partnerskiej współpracy z rodziną zapewni 
lepsze efekty i to zarówno dla dziecka, rodziny jaki dla samych specjalistów. 

-Jeżeli potrzeby całego systemu rodzinnego są zaspokojone, to również 
potrzeby dziecka są jak najlepiej zaspokojone. 

- Nie tylko treść pomocy jest ważna, ale i sposób jej dostarczania. 
-W organizacji i dostarczaniu pomocy należy uwzględnić specyfikę kultu-

rową, religijną, społeczno ekonomiczną czy etniczną rodziny. 
-W oddziaływaniach pomocowych uwzględnia się potrzeby rodziny, z za-

chowaniem powagi i szacunku dla wszystkich członków systemu rodzinnego. 
-Zadaniem specjalistów jest włączenie rodziców w podmiotową, partner-

ską współpracę polegającą na zaufaniu i pomocy. 
-Oferowana pomoc jest dostosowana do zmieniających się potrzeb jak  

i problemów rodziny. 
-Profesjoanaliści szanują decyzje rodziców, wspierają je ale i umożliwiają 

dokonywanie wyborów celów wsparcia. 
-Doceniają wiedzę rodziców o potrzebach dziecka z niepełnosprawnością, 

jak i rodziny, i wykorzystują ją tym sposobem dopełniając własną wiedzę. 
-Dla zaspokojenia potrzeb rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością za-

bezpieczane jest wsparcie nie tylko instytucji czy służb, ale i świadczone przez 
organizacje i stowarzyszenia. 

-Dla ważnych, podejmowanych przez rodzinę decyzji niezbędne są infor-
macje profesjonalne i jak najszybsze. 

-W oddziaływaniach pomocowo - wspierających, w poszukiwaniu sposo-
bów rozwiązywania problemów przez systemy rodzinne niezbędne jest kon-
centrowanie się na mocnych stronach jej członków. 



- Istnieje konieczność pomocy systemom rodzinnym zarówno w identy-
fikowaniu jak i wykorzystywania źródeł wsparcia, które są w samym systemie 
rodzinnym jak i sieci wsparcia społecznego czy lokalnej społeczności. 

- Pomoc dla rodziny powinna również dotyczyć rozwijania nowych po-
tencjałów dla zaspokajania potrzeb dziecka z niepełnosprawnością. 

- Pomoc powinna dotyczyć również rozwijania sieci społecznego wsparcia, 
dla ułatwienie w zaspokojeniu jej potrzeb. 

- Zadaniem profesjonalistów powinna być ścisła współpraca z rodziną 
celem zaspokajania jej potrzeb w sposób zintegrowany i kompleksowy (Twar-
dowski 2012, s. 161). 

Zakończenie

Dzisiaj już problemy współczesnej pedagogiki specjalnej są problemami 
systemowymi, które wynikają ze wzajemnych powiązań i kontekstów. Zrozu-
mienie ich stanowi podstawę nie tylko rzetelnej diagnozy, ale i oddziaływań 
wspomagająco-pomocowych (Barłóg 2017, s. 7). Środowiska społeczne takie 
jak rodzina są takimi systemami. Z jednej strony funkcjonują oddzielnie, ale 
jednocześnie są wzajemnie powiązane w interakcjach i współzależnościach, 
adaptujące się do zmian, i spójne tworząc system naturalnej pomocy i wspar-
cia (Barłóg 2017). W takim ujęciu postrzegane są również systemy rodzinne z 
dzieckiem z niepełnosprawnością, w tym zwłaszcza z ASD. 

Zaprezentowane analizy sytuacji w rodzinie z dzieckiem z ASD ukazuję 
pewnego rodzaju progres zmian, ale i złożoność problemów systemów rodzin-
nych, a szczególnie rodziców z dzieckiem z ASD. Współcześnie obserwuje 
się wiele możliwości wspierania rodzin z dzieckiem z ASD i samych dzieci  
z ASD. Wiele warunków i okoliczności, sytuacji pomocowych, ale i wzra-
stająca wiedza samych rodziców, i ich zaangażowanie, wspieranie ze strony 
specjalistów i docenianie ich, i aktywne funkcjonowanie społeczne, chociażby 
w grupach wspierających czy stowarzyszeniach to główne aspekty zmian po-
zytywnych w odniesieniu do samych rodziców. Wzrastająca wiedza na temat 
coraz to doskonalszych narzędzi diagnostycznych i metod pracy rehabilita-
cyjno - terapeutycznych wobec dziecka z ASD to szczególnie ważne zmiany 
w zakresie wspierania rozwoju i edukacji, ale społecznego funkcjonowania 
dzieci z ASD ku inkluzji i normalizacji. Współcześni rodzice dzieci z ASD 
często pełnią inna rolę aniżeli specjaliści, to jednak rodzice będąc z dzieckiem  
w bliskich relacjach emocjonalnych w warunkach domu rodzinnego mogą 
kontynuować wiele oddziaływań wspomagających rozwój dziecka (Barłóg, 



2019, s. 180). Upełnomocnienie rodziców dzieci z ASD to uznanie ich pod-
miotowego zaangażowania w oddziaływaniach diagnostyczno-rehabilitacyj-
nych i edukacyjnych (Barłóg 2019, s. 181). 

Nadal jednak w rodzinach z dzieckiem z ASD pojawia się wiele proble-
mów wynikających z trudności adaptacyjnych rodziców do tak trudnej, nowej 
dla nich, obciążających funkcjonowanie całego systemu rodzinnego sytuacji. 
Od ich „umiejętności radzenia sobie zależy nie tylko dobrostan dziecka, ale  
i całego systemu rodzinnego”(Marmola 2017, s. 267).
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Streszczenie

Mimo wzrastającej już dynamicznie wiedzy jak i przyrostu badań nauko-
wych, coraz to bardziej profesjonalnych narzędzi diagnostycznych, wczesnej 
interwencji i wielości metod rehabilitacyjnych wiele osób na świecie poszuku-
je odpowiedzi na pytanie jak pomóc systemom rodzinnym, rodzicom z dziec-
kiem z ASD? Dzieci z ASD nadal są jednym z największych problemów współ-
czesnego świata, wyzwaniem dla pedagogów specjalnych, a szczególnie dla 
rodziców i opiekunów. Rodzice, a zwłaszcza matki pełniąc role rodzicielskie 
doświadczają stresu, często nie tylko z powodu trudnych zachowań dziecka, 
ale i z braku odpowiedniej wiedzy czy terapeutyczno-wspomagających umie-
jętności. Jednocześnie sytuacja wiele rodzin z dzieckiem z ASD dynamicznie 
się zmienia, i ulega poprawie, głównie ze względu na otrzymywaną pomoc  
i wsparcie. Rodzice ten szczególny problem zdrowotny dziecka przyjmują już 
często jako wyzwanie dla całego systemu rodzinnego. Wzrasta również szansa 
na poprawę funkcjonowania dziecka z ASD. 

Słowa kluczowe: spektrum zaburzeń autystycznych ( ASD), systemy ro-
dzinne, problemy 

Summary 

Despite the dynamically growing knowledge and the growth of scientific 
research, more and more professional diagnostic tools, early intervention and 
a variety of rehabilitation methods, many people in the world are looking for 
answers to the question of how to help family systems, parents with a child 
with ASD. Children with ASD are still one of the biggest problems in the 
modern world, a challenge for special educators, especially for parents and ca-
rers. Parents, especially mothers, in their parental roles experience stress, often 
not only because of the child’s difficult behavior, but also because of lack of 
appropriate knowledge or therapeutic and supportive skills. At the same time, 
the situation of many families with a child with ASD is changing dynamically 
and is improving, mainlydue to the help and support they receive. Parents 
often take this particular health problem of the child as a challenge for the 
whole family system. The chance to improve the functioning of a child with 
ASD also increases. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), family systems, parent-
ing problems, support and commitment
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POZIOM ASPIRACJI MŁODZIEŻY 
W OKRESIE TRANSFORMACJI  
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 

– ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW  
W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

LEVEL OF YOUTH ASPIRATION IN THE PERIOD OF SOCIO-ECONO-
MIC TRANSFORMATION - ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS 

IN THE LIGHT OF THE SUBJECT LITERATURE

Wstęp

Problematyce aspiracji młodzieży: poświęcono w literaturze wiele: miej-
sca. Zagadnienie aspiracji jest: często podejmowane przez pedagogów, socjolo-
gów i psychologów dla potrzeb analiz teoretycznych: i wniosków praktycznych. 
Dla psychologów: aspiracje są kojarzą się ze sferą: motywacyjną i są elemen-
tem: osobowości, a także zajmują i spełniają one ważną rolę jako, mechanizm, 
gdzie się reguluje poziom, ludzkiej aktywności. W badaniach socjologicznych 
z kolei zwraca się uwagę na cele i obiekty ludzkich dążeń. Socjologowie często 
odwołują na, hierarchii wartości i celów leżących u podłoża aspiracji, traktując 
je m. in. Jako jeden z ważnych stymulatorów zjawiska ruchliwości społecznej. 
W pracach pedagogicznych natomiast daje się zauważyć tendencje, do łączenia 
obu tych stanowisk w celu bardziej ogólnego spojrzenia na dążenia, potrzeby 
czy oczekiwania ludzi. Aspiracje traktowane są jako zamierzenia, pragnienia  
a niekiedy nawet jako zaprogramowany wynik, własnego działania.

Analizując różne definicje aspiracji można stwierdzić, że to pojęcie opi-
sywane jest w liczbie mnogiej. Świadczy to o wystąpieniu wielu aspiracji.  
W literaturze przedmiotu opisuje się między innymi o aspiracjach zawężonych, 
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adekwatnych, zaniżonych, życzeniowych, ,działaniowych, aktualistycznych, 
perspektywicznych, uświadomionych czy latentnych, ukierunkowanych na 
stan przedmiotu oraz ludycznych, zawodowych, edukacyjnych, kierowni-
czych i społecznych. Wyżej wymienione rodzaje aspiracji łączą się niekiedy ze 
sobą. Aspiracje rozwijają się i ujawniają się pod wpływem innych czynników, 
o których nie zawsze są uświadamiane przez jednostki.

W Polsce przeobrażenia systemowe były fundamentem do wytworzenia 
się nowych wartości a także norm społecznych, które stanowią źródło aspi-
racji i ogólnych ludzkich zamierzeń. W zestawieniu ich z realiami życia jed-
nostki, prowadzą one do określenia celów aktywności a także sposobów ich 
realizowania.

Potrzeba poznania planów życiowych młodzieży na tle zmieniającej 
się sytuacji społeczno-politycznej, która jest jak najbardziej uzasadniona. 
Poznanie aspiracji życiowych młodego człowieka, wokół którego jest zaku-
mulowanych wiele możliwości do wyboru u progu wejścia w dorosłe życie,  
a który żyje wśród wielu zagrożeń stanowi niewątpliwie ciekawy przedmiot 
zainteresowań. Uczynienie aspiracji oraz mechanizmów ich funkcjonowania 
przedmiotem dokładniejszej analizy jest uzasadnione funkcją, jaką spełniają 
one przy wyborze zawodu, powstawaniu niepowodzeń szkolnych, trudności 
wychowawczych, niedostosowania społecznego oraz niektórych innych de-
wiacji w zachowaniu się wymagających podjęcia postępowania korekcyjnego. 
Badania aspiracji młodzieży mogą być również przydatne przy optymalizacji 
wychowania, ustalaniu jego celów.

Rozważania terminologiczne

Pojęcie „aspiracji”

Termin „aspiracji” ,spotykamy często w literaturze przedmiotu,, a także 
w mowie potocznej, co świadczy o tym, że jest to zjawisko występujące po-
wszechnie, a nie tylko w literaturze opartej na badaniach naukowych. Aspiracje 
określane są jako dążenia, życzenia, pragnienia dotyczące wyników własnego 
życia czy postępowania w działaniu, a także osiągniecia lub nawet spełnione 
zamierzenia i pożądanych stanów satysfakcjonujących daną jednostkę, które 
zostanie w pełni uzyskane i co w rezultacie będzie stanowić dla niej funkcję 
nagrody (Skorny 1980, s. 11).
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Podobną definicję możemy znaleźć w Słowniku Psychologicznym.  
W psychologii aspiracje pojmowane jest jako pragnienie osiągnięcia czegoś 
wartościowego, znaczącego oraz dążenie a za razem pragnienie zdobycia obra-
nego celu lub ambicja – tj. przekonanie o własnych możliwościach w zakresie 
aktywności, które będą dla jednostki podstawą oceny i analizy osiągniętych 
efektów działania (Lewowicki 1987, s. 13).

Według A. Janowskiego aspiracje to trwałe i w miarę silne życzenia jed-
nostki dotyczące stanów lub właściwości, jakimi ma się charakteryzować życie 
jej w przyszłości a także obiektów jakie będzie chciała w tym życiu uzyskać 
(Janowski 1977, s. 32). Tak ujmowane pojęcie ma szeroki zakres i swym za-
sięgiem także obejmuje życzenia i przeświadczenia, które są niezbyt jasno spre-
cyzowane. Przychylam się do tej definicji, dlatego używając terminu aspiracje, 
tak będę je rozumiał w dalszym ciągu mojej pracy.

Rodzaje aspiracji

Kryterium podziału aspiracji jest ich poziom, związek z działaniem, sto-
sunek do posiadanych możliwości, czas potrzebny do ich realizacji, związek 
z potrzebami, a także ze świadomością, ruchliwość, treść oraz przedmiot.  
W literaturze naukowej wyróżnić możemy różne rodzaje aspiracji. Mając na 
uwadze i względzie poziom wyróżnić należy aspiracje niskie, średnie oraz 
wysokie. Taki przedstawiony podział uwzględnia stopień trudności, a także 
złożoność zadania, które pragnie lub zamierza dana jednostka wykonać. Gdy 
zadanie jest trudne to mamy do czynienia wówczas z wysokimi aspiracjami, 
przy zadaniu o stopniu średniej trudności wykonania to wówczas mamy do 
czynienia z aspiracjami średnimi inaczej określanymi jako przeciętne, a przy 
zadaniach o stopniu trudności małym to wówczas mamy do czynienia z aspi-
racjami niskimi.

Wyróżnienie aspiracji ze względu, na różny poziom wymaga, odpowied-
niego, układem odniesienia. Często są nimi przeciętne, aspiracje danej ,grupy 
społecznej lub też ,poprzednie osiągnięcia danego człowieka. Stanowisko to 
,reprezentuje M. Łoś. W jego ujęciu w socjologii mówi się o wysokich czy też 
niskich aspiracjach porównując je z aspiracjami średnimi często nazywanymi 
przeciętnymi, dla danego środowiska, kategorii lub grupy społecznej. Aspi-
racje w, psychologii aspiracje utożsamia się jako wysokie, średnie lub niskie, 
związane często są one ze,, stosunkiem aspiracji danej jednostki, do jego moż-
liwości bądź osiągnięć (Łoś 1971, s. 16-20).
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Uwzględniając kryterium realizacji aspiracji do możliwości i predyspozy-
cji, można wyróżnić aspiracje zaniżone, realistyczne oraz zawyżone., Możliwo-
ści danej ,jednostki są wyznaczone ,przez jego efektywne działania, zdolności, 
sprawność psychofizyczną, od których są uzależnione i zależą, sukcesy a także 
niepowodzenia w życiu.

 Aspiracje zawyżone często przejawiają, się w podejmowaniu wyzwań  
i zadań, których wykonanie i, możliwości danej jednostki jest niemożliwe do 
zrealizowania, wskutek czego jego działanie, są nieskuteczne gdyż kończą się, 
niepowodzeniem.,

 Natomiast aspiracje realistyczne polegają, na podjęciu zadań,, które 
dana jednostka, jest w stanie zrealizować,, choć wymaga to sporego wysiłku  
a niekiedy pokonania szeregu przeszkód.,:

 O aspiracjach zaniżonych mówimy kiedy zadania są bardzo łatwe, poni-
żej możliwości danej jednostki, których wykonanie i realizacja mogłaby prze-
biegać swobodnie i skutecznie o znacznej trudności i złożoności wykonania.

Uwzględniając związek i zależności działania pomiędzy aspiracjami: 
można wyróżnić: aspiracje działaniowe i życzeniowe. Wyodrębnienie aspira-
cji życzeniowych i działaniowych opiera się na rozróżnieniu celów działania,  

:a także celów idealnych. Cel idealny rozumiany jest jako: rezultat, który dana: 
jednostka pragnęłaby osiągnąć: realizując go. : Zdaje on sobie sprawę, : z faktu, 
że osiągnięcie i realizacja: tego celu przekracza jego kompetencje: i możliwości 
wówczas przyjmuje: realny cel działania w: wyniku którego planuje i :zamierza 
ich realizowanie. : :

Aspiracje życzeniowe ukierunkowane: występują na cele idealne :w świa-
domości w formie: pragnień, życzeń, marzeń: dotyczących upragnionego wy-
niku: lub stanu działania. ::Często aspiracjom życzeniowym nie: towarzyszą 
zawsze działania zmierzające: w osiągnięcia adekwatnego a: także odpowiada-
jącego im celu. :O ich istnieniu jedynie: wnioskujemy na podstawie: deklaro-
wanych odpowiedzi: jakie uzyskujemy. : :

Aspiracje działaniowe są to: dążenia a także zamierzenia :dotyczące osią-
gnięcia pewnego: wyniku działania czy: też stanu. Do podjęcia: określonej for-
my aktywności spełniają: one funkcję stymulatora: pobudzającego organizm. 
Bardzo: ważną rolę odgrywają: w tym procesy poznawcze: poprzez przyjmowa-
nie formy: oceny swoich możliwości, :czy też przewidywania skutków: działa-
nia zamierzonego lub: rozważań polegającej na: optymalnej strategii postępo-
wania. : :

Aby określić różnice: zachodzące pomiędzy aspiracjami: życzeniowymi  
i działaniowymi: można a nawet należy: oprzeć się na ich: strukturze 
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osobowości czy i związku. :Niekiedy autorzy wyróżniają: dwa różne skład-
niki mając: na myśli: „ja realny” i „ja idealny”. :Z pojęciami spotykamy: się  
w pracach C. :R. Rogersa, J. Reykowskiego, W. Łukaszewskiego. :Życzeniowy 
poziom aspiracji: należy określić jako składnik: „ja idealnego” tymczasem dzia-
łaniowy: poziom aspiracji określamy: jako składnik „ja realnego”. :„Ja idealne” 
jest często: względnie trwałym składnikiem natomiast: życzeniowy poziom 
aspiracji: bywa właściwością charakteryzującą: daną jednostkę. Działaniowy: 
poziom aspiracji ulega: często zmianom w zależności: od czynników sytuacyj-
nych, :które na nie wpływają. Do nich: należy zaliczyć sukcesy, standardy: gru-
py oraz niepowodzenia (Skorny 1980, s. 28).

Według niektórych autorów, zgodnie z literaturą przedmiotu, ,źródłem 
tworzenia się aspiracji zawsze są potrzeby. , W ujęciu P. H. Chombarta, de 
Laure potrzeby wyrażają, się z kolei w życzeniach. ,Są one często jednorazo-
wym, ,krótkotrwałym stanem pragnienia, ich zaspokojenia natomiast, życze-
nia utrwalone odnoszą, się często do działań, ukierunkowujących jednostki na, 
określony cel i są, ukonkretnione co, powoduje, że stają się one aspiracjami 
(Skorny 1980, s. 31).,

Uwzględniając zróżnicowanie aspiracji, działaniowych i życiowych, dzia-
łaniowych należy twierdzić, ,że potrzeby mają wpływ, często na całokształt, 
aspiracji życzeniowych. ,Po ich skonkretyzowaniu, i utrwaleniu stają się, aspi-
racjami działaniowymi, które, pobudzają do określonego działania. ,

 Zgodnie z W. Szewczuk, wyróżnia się cele, życiowe i doraźne, oraz ży-
ciowe. Według autora, cele doraźne finalizują nasze, działania i czynności, 

,które niekiedy mogą być, zrealizowane w najbliższej przyszłości. ,Natomiast 
cele życiowe, finalizują naszą codzienną działalność, ,ale ich realizacja wyma-
ga, dłuższego czasu. Autor, w „Słowniku psychologicznym” ,definiuje aspiracje 
jako: , ,

1. pragnienie osiągniecia czegoś, znaczącego, ambicje a, także dążenie do, 
jakiegoś celu; ,

2. przekonanie o własnych szansach, i możliwościach w danym, lub szer-
szym czy węższym, zakresie aktywności, poniekąd, będącej dla jednostki, pod-
stawą oceny efektów, osiągniętych w wyniku jego działania (Szewczuk 1979)., 

Mając na uwadze, i uwzględniając czas, działania niezbędny do, zreali-
zowania celów można, mówić o aspiracjach dalszych, lub bliższych. Aspiracje, 
bliższe są odpowiednikiem i, odnoszą się do aspiracji, aktualistycznych, nato-
miast, aspiracje dalsze określane, są mianem aspiracji perspektywicznych.
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Ze względu na przedmiot, wyróżnić należy aspiracje, ukierunkowane, 
które koncentrują, się na osiągnięcie pewnego, stanu lub przedmiotu. ,Przy-
kładem takich aspiracji ,ukierunkowanych na osiągnięcie, takiego stanu, jest 
pragnienie lub, dążenie ukończenia szkoły, czy też studiów wyższych. , Aspira-
cjami ukierunkowanymi na osiągnięcie, pewnego przedmiotu lub, obiektu jest 
dążenie, lub pragnienie do, posiadania własnego mieszkania.

 Aspiracje szkole występują,u dzieci w wieku, szkolnym lub u uczącej, się 
młodzieży. Są, to aspiracje odnoszące się, do wyników uczenia się. Oprócz 
aspiracji związanych, z wynikami u młodzieży, uczącej się, występują rów-
nież, aspiracje edukacyjne odnoszące, się przyszłej nauki. Odnoszą się one czę-
sto, do poziomu wykształcenia, który, dana jednostka pragnie lub, zamierza  
w przyszłości osiągnąć. ,

U młodego pokolenia spotykamy, się z aspiracjami, zawodowymi, które, 
odnoszą się one często, do zdobycia i osiągniecia, w przyszłości określonego 
zawodu, a nawet wykonywania, pewnych czynności zawodowych, lub wyko-
nywanych w miejscu, pracy pewnych funkcji zawodowych. , ,

Aspiracje zawodowe nieraz, łączą się z aspiracjami, do samokształcenia. 
Polegają, one na dążeniu do rozwijania, celowych, pożądanych cech, umysłu, 
woli, charakteru, a także kultury życia emocjonalnego. , ,

U dorastającej młodzieży, występują także aspiracje, społeczno-politycz-
ne,. Polegają one, na pragnieniu a często, nawet na zamiarze przynależności, do 
określonych organizacji, społecznych czy też stowarzyszeń. , ,

W hierarchii rodzajów, aspiracji należy uwzględnić, aspiracje prestiżu 
społecznego. ,Ten rodzaj aspiracji, przyjmują formy zamierzeń, dotyczących 
ról społecznych, lub pragnień a także, zajmowania w grupie pożądanej, pozycji. 
Ten, rodzaj aspiracji często, jest łączony i kojarzony z, aspiracjami kierowni-
czymi. Przejawiają, się one w dążeniach, czy nawet pragnieniach, dotyczących 
wykonywania pewnych, ról społecznych, funkcji, kierowniczych mających na, 
celu wydawanie poleceń, nadzorowaniu, i organizowaniu pracy i, działalności 
innych ludzi. , ,

Często zdarza się, , że młodzież manifestuje pewne, aspiracje odnoszą-
ce się, do kontaktów partnerskich, ,uczuciowych czy seksualnych, , z którymi 
kluczowo wiążą, się aspiracje dotyczące, rodziny, liczby dzieci, czy też okresu 
potrzebnego, na założenie rodziny. , ,

U młodzieży występują, również aspiracje rekreacyjne, związane z spę-
dzaniem wolnego, czasu powiązane z aspiracjami, towarzyskimi oraz aspiracje, 
ekonomiczne często nazywane, zamiennie materialnymi, które, dotyczą sta-
nu posiadania, ,a ich przedmiotem jest, upragniony albo zamierzony, status 
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majątkowy, związane, z dobrami materialnymi własnymi, lub członków ro-
dziny. , ,

Omówione i przywoływane, wyżej rodzaje aspiracji, tworzą swoiste ob-
szerniejsze grupy czy, klasy. W skład której, wchodzi szereg aspiracji, o prze-
różnej treści. ,Takimi klasami są aspiracje, społeczne i osobiste. , Do aspiracji 
osobistych, należy zaliczyć realizację, i zaspakajanie własnych potrzeb, , która 
przynosi mu określone, zyski lub korzyści, a także zaspokaja, jego własnych 
potrzeb, do których należy, aspiracje dotyczące sanu, posiadania, częściowego 
lub, też zawodowego. , ,

Mianem aspiracji społecznych, określimy dążenia i pragnienia, dotyczące 
udziału w działalności, polegającej na nawiązywania, kontaktów interpersonal-
nych. Do, tych aspiracji zalicza, się aspiracje towarzyskie, ,prestiżu społecznego, 
prospołeczne, oraz kierownicze. , ,

Reasumując poszczególne rodzaje, aspiracji tworzą, łączą, i uzupełniają się 
nieraz, ze sobą co w konsekwencji, stwarza problem i utrudnia, przeprowadze-
nie wyraźnego, rozgraniczenia pomiędzy nimi. , ,

Pojęcie poziomu aspiracji

W literaturze przedmiotu, rozumienie aspiracji, jest, różne i także, rozma-
icie pojmuje i określa, się nazewnictwo jakim, jest „poziom aspiracji”. , ,

Definicja pojęcia „poziomu, aspiracji” została wprowadzona, do psycho-
logii przez K. ,Lewina a następnie, przez jego współpracowników. , Odniósł 
się i sformułował je, po raz pierwszy F. Hoppe, ,a następnie T. Dembo, posłu-
giwała się zaś, nim w swoich badaniach, eksperymentalnych, które, dotyczyły 
wpływów sukcesów, a także niepowodzeń na, wyniki działania (Skorny 1980, 
s. 9).

Zgodnie ze sformułowaniem zawartym w ,,Wielkiej Encyklopedii Po-
wszechnej”, ,termin poziomu aspiracji, jest rezultatem działania, przewidywa-
nego przez osobę, wykonującą określone zadanie, i realizującą jakiś cel (WEP, 
s. 417).,,

Według P. Fraisse’a, poziom aspiracji jest definiowany, jako spodziewany 
z góry przez, daną jednostkę wynik, własnej czynności (Fraisse 1960, s. 10).,,

Podobnie jak, P. Fraisse’a poziom, aspiracji został zdefiniowany, przez 
M. Tyszkowej (Tyszkowa 1972, s. 59).

Natomiast w ujęciu, Z. Skornego poziom, aspiracji rozumie, i ujmuje się 
jako oczekiwanie, dotyczące spodziewanego poziomu, w trakcie wykonania, 
pewnej czynności (Skorny 1980, s. 11).,,
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Zdaniem A. Janowskiego, poziom aspiracji to, nic innego jak przewidy-
wany przez, jednostkę wynik przyszły, wynikający z działalności lub, jej akcji 
w warunkach, kiedy, realizacja tej akcji ma, na celu zaspokajanie, istotnych 
potrzeb jednostki, lub przybliżać ją, do bardzo ważnych i, istotnych dla niej 
celów (Janowski 1977, s. 12).

Według R. Hilgarda, poziom aspiracji to, inaczej ujmując jak cel, ,,który 
osoba stawia do, wykonania przed sobą, ,co spodziewa się osiągnąć, lub bar-
dzo stara, się to osiągnąć. ,Zdobycie tego celu, uważa za swój sukces, , nato-
miast niepowodzenie za porażkę (Hilgarda 1967, s. 985).

W ujęciu H. Heckenhausen precyzuje, poziom aspiracji jako, realizację 
i wysokość celu, , przy założeniu i, wykonywaniu określonego zadania (Kup-
czyk 1978, s. 20).

Pojmowanie poziomu aspiracji, w literaturze naukowej, ma konsekwen-
cje badawcze, , gdyż w zależności od, przyjętych definicji opracowuje, się 
jednoznaczny sposób diagnozowania, poziomu dążeń. Lewin, zwrócił uwagę 
na sprawę, tą, który podkreśla, że, z aspiracjami związane, są zróżnicowania 
stopnia, trudności lub rezultatów, uważanych za osiągniecie, czy przewidywa-
nych przez człowieka. ,Do tej definicji poziomu, aspiracji zostaje wprowadzo-
ne, pojęcie wzorca, polegające, na ocenie samego, siebie dokonane jako sukces, 
albo niepowodzenie, służącej, jako oceny tego czego, ona sama oczekuje od 
siebie (Lewowicki 1987, s. 23). , ,

T. Lewowicki określa, poziom aspiracji, że jest to, wyróżniona wartość 
określona na, skali osiągnięć, która, daje człowiekowi ,upragnioną satysfakcję 
(Lewowicki 1987, s. 23).,,,

Uwzględniając standardy grupowe, A. Janowski opisuje, że, poziom aspi-
racji S jest, to określony stan aspiracji, przyjęty według kategorii wartości, , 
niski lub wysoki w porównaniu, z szerszymi i większymi, grupami społeczny-
mi. ,Należy tu rozpatrywać poziom aspiracji S, jednostki na tle osiągniętego, 
poziomu przez grupę, w, której osoba się znajduje (Janowski 1977, s. 14-19).,,

W badaniach pedagogicznych, i socjologicznych poziom aspiracji, często 
rozumiany bywa, podobnie. Odnosi się, on do hierarchii wartości, w ujęciu 
socjologicznym a, także pojawiają się rozważania, o charakterze wartości 
i aspiracjach kulturowym. , ,

Sposób rozumowania, zróżnicowania, czy też badania poziomu, aspiracji 
jest sprawą umowną. , Podejmowane są studia, i badania uwzględniające, po-
dejście całościowe do omawianych, kwestii, polegające na, swoistym odwoła-
niu się, do psychologicznego lub, też socjologicznego spojrzenia.,
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Podmiotowe uwarunkowania aspiracji

Osobowościowe uwarunkowania , ,

Jednym z zespołu czynników, determinujących aspiracje są, uwarunko-
wania osobowościowe. ,Pośród szeregu czynników, wymienia się potrzeby. 

,Potrzeba w literaturze przedmiotu, została zdefiniowana i, charakteryzowana 
jako, , specyficzny stan organizmu u, którego odczuwa się brak, pewnego ele-
mentu, uważanego, za bardzo ważny i niezbędny, do jego egzystencji (Janowski 
1977, s. 15). Kluczowym rodzajem ludzkich, potrzeb jest potrzeba, osiągnięć. 
Jest ona uważana, za właściwości stosunkowo, stałą oraz przejawiającą, się  
w różnych sytuacjach życiowych. ,Zwraca się również, uwagę na związki, po-
wiązania, aspiracji z procesami, motywacyjnymi. ,Autorami teoria, motywacji 
osiągnięć są, J. W. Atkinson, i N. F. Feather,, którzy podkreślają oddziaływa-
nie, na poziom aspiracji, dwóch procesów motywacyjnych, czyli motywacji 
unikania i, motywacji osiągnięć (Lewowicki 1987, s. 30).,,,,,

Powodzenie lub niepowodzenie, traktowane są jako, ważny czynnik, któ-
ry warunkuje, aspiracje, ale głównie, , to zaś jest nim poziom aspiracji. , Mają 
one charakter indywidualny, i na ich poziom, wpływa samoocena (Lewowicki 
1987, s. 31).,,,

W zakresie przejawianego, przez różne osoby, poziomu aspiracji, trakto-
wanego jako pewną, właściwość struktury osobowości, można wykryć różnice, 
indywidualne. Mogą one, być uzależnione od, wpływu determinantów pole-
gającego, na ukształtowanie się poziomu, aspiracji i stwierdzeniu, czy dominu-
jący wpływ wywierają, sukcesy i niepowodzenia lub, standardy grupowe, czy, 
też posiada on wartość, względnie stałą. Osobnik, którego poziom aspiracji, 
zależy od doznanych, uprzednio sukcesów i niepowodzeń, reprezentuje od-
mienny typ, niż osobnik pozostający, pod wpływem standardów, grupowych 
lub osobnik, wykazujący stabilny poziom, aspiracji niezależnie od, sukcesów  
i niepowodzeń, ani, też od standardów grupowych. , ,

K. Obuchowski opracował, typologię uwzględniając relacje, poziomu 
aspiracji oraz, poziomu sprawności. Wyróżnił, on typ stabilny, typ, obronny  
i typ, progresywny. Typ stabilny cechuje, równowaga poziomu sprawności, 
oraz poziomu aspiracji. U, jednostek reprezentujących typ, obronny współ-
czynnik poziomu, aspiracji jest niższy aniżeli, poziom sprawności, czemu, to-
warzyszy postawa wycofania się i, unikania aktywności. Natomiast, u przedsta-
wicieli grupy, typu progresywnego poziom, aspiracji jest znacznie wyższy, niż 
poziom sprawności (Skorny 1980, s. 21).
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Przedmiotowe uwarunkowania ,

 Środowiskowe uwarunkowania

Czynniki środowiska wpływają, i uwarunkowują aspiracje. , Środowisko 
społeczne, w, którym obcuje jednostka, , wyraźnie determinuje pojawianie, się 
dążeń oraz, kształtowanie ludzkich pragnień. , Aspiracje często są, wyznaczane 
przez rodzinę oraz, panujące w niej wartości, a także warunki życia. ,Rodzina 
jest jedną z, podstawowych komórek gdzie, formułujących się normy postę-
powania, tworzące hierarchie wartości. ,Obraz oraz ich treść, zależy od statusu 
społecznego, członków rodziny, wykształcenia, rodziców, pochodzenia oraz, 
tradycji rodzinnych, warunków materialnych, rodziny, klimatu wychowaw-
czego, w rodzinie. Oddziaływanie, rodziny jest wieloczynnikowe (Lewowicki 
1987, s. 34).,,, ,

Poza rodzicami na, eksplorację kształtowania, się i rozwój ,wpływają - 
intencjonalnie lub, nieintencjonalnie, oraz inne, osoby dorosłe. Następuje, to 
w wyniku i, jest związane często z, przyswajaniem standardów obowiązujących, 
i funkcjonujących w określonej grupie, oraz przejmowaniem norm, grupo-
wych. Normy grupowe, często wynikają z wartości, eksponowanych i cenio-
nych przez, określone zespoły, które wpływają, na tworzenie się wyobrażeń, 
oraz sądów o tym, , jak należy postępować w, pewnych sytuacjach oraz, w jaki 
sposób należy, dokonywać wyborów. , Normy te dotyczą form, aktywności, 
zachowania oraz, postaw jednostki poza, nią a także w, grupie. Norma określa, 
rodzaje i nasilenie zachowania, ,którego oczekuje grupa, od osoby. Normy gru-
powe, często prowadzą do, dopasowania pragnień, oraz dążeń indywidualnych, 
jakie występujących w grupie. ,Normy te niejednokrotnie, oddziałują na aspi-
racje członków grupy, i zależą od czynników, środowiskowych, które, są często 
związane z rodziną, lub środowiskiem terytorialnym, czy lokalnym. , ,

 W przypadku rozwijania, i kształtowania się aspiracji, dzieci oraz mło-
dzieży znaczącą, rolę odgrywają rówieśnicy, i uznawane przez nie, standardy 
tejże grupy. , Inne mogą być, niekiedy standardy grup, rówieśniczych, które, 
funkcjonujących w środowisku zamieszkania, ,oraz w instytucjach, pozaszkol-
nych lub szkole. ,Wpływ placówki oświatowej, i jej oddziaływanie na aspi-
racje, ma charakter bardzo złożony., W szkole ogniskują się, różne czynniki 
środowiskowe, ,pedagogiczne i osobowościowe. ,Uczniowie poddawani są, 
często oddziaływaniu wielu ,normom często odmiennym. , W wyniku czego, 
kształtowanie własnych, uświadomionych, dążeń. następuje na terenie szkoły. 

Silny wpływ na, aspiracje, ich poziom, , strukturę, rodzaje, ma, duży wpływ 
miejsce zamieszkania, w środowisku wiejskim lub, miejskim. , Zróżnicowanie 
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aspiracji dostrzegane, jest u młodzieży, a także ludzi, dorosłych, oraz dzie-
ci, z różnych wsi, znajdujących się, w regionach typowo, rolniczych czy też,  
w regionach uprzemysłowionych. ,W dużych miastach występuje, zróżnicowa-
nie aspiracji między które, zależy od wzorów, stylu życia, stopnia, zintegrowa-
nia środowiska, lokalnego, oraz planów, życiowych mieszkańców tego, środo-
wiska. Wśród czynników środowiskowych, bardzo duże znaczenie, zaczynają 
odgrywać szeroko, rozumiane uwarunkowania kulturowe, , tj. wzorce kultu-
rowe propagowane, wśród społeczeństwa, udział, w oświacie, kulturze oraz 
tradycje. ,Bardzo ważną rolę, , ale nie zawsze pozytywną, , odgrywają środki, 
masowej komunikacji (Lewowicki 1987, s. 35-37).

 Pedagogiczne uwarunkowania ,v

Czynnikami pedagogicznymi oddziałującymi, na aspiracje są czynni-
ki, związane często z funkcjonowaniem, systemu edukacyjnego, czyli, pracą 
szkoły i oddziaływaniem nauczycieli, ,wychowawców na rozwój, osobowo-
ści uczniów, praca, pozaszkolnych instytucji oświatowych, a także sposobami 
pracy, dydaktyczno-wychowawczej, ,czy nawet sposobami, i formami udziału 
młodzieży, i dzieci w życiu społeczności, szkolnej a także innych, instytucji 
lub organizacji, prowadzących działalność edukacyjną. ,

Motywacja, postawy i, aspiracje są wpisany, na trwale w system, eduka-
cyjny i kształtują, się pod wpływem, stylu pracy wychowawców, i nauczycieli, 
poprzez poziom wymagań, jaki jest stawiany uczniom, oraz sposobu ocenia-
nia postępów, w nauce, a także, od osobowości nauczycieli (Lewowicki 1987, 
s. 37-38).

Regulacyjna funkcja aspiracji,

 Aspiracje w literaturze, przedmiotu stanowią bardzo, ważny element, sys-
temu regulacji osobliwością. ,Istotą tego elementu, jest to fakt, że, pozostaje 
on w wyraźnych powiązaniach, z bardzo różnymi poziomami aspiracji. ,Są bo-
wiem aspiracje, związane częściowo z, mechanizmami popędowo - emocjonal-
nymi, ,mających wpływ i pozostających, w powiązaniach ze „strukturą ja”. , Jest 
to związane, z siecią poznawczą a także z, siecią uznawanych wartości. , Sprawia, 
to że aspiracje, w dużej mierze, mają decydujący wpływ, na stan równowagi 
całego systemu regulacji.
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Temperament a aspiracje , ,

Zgodnie z teorią J. ,Pawłowa istnieją trzy, podstawowe cechy układu, ner-
wowego, których kombinacja, decyduje o określonym typie, układu nerwo-
wego (Galos, Lewowicki 1991, s. 45).,Są, to: siła, równowaga i, ruchliwość 
procesów nerwowych, - pobudzenia i hamowania. ,Siła układu nerwowego  
w zakresie, pobudzania przejawia się, w zdolności do wytrzymywania długo-
trwałego, bądź, silnego pobudzenia, i określa, wydolność funkcjonalną, tego, 
układu, polegającą, na, zdolności komórek nerwowych,, do prawidłowej pracy. 

,Siła układu nerwowego, w, obszarze hamowania, to,, jest zdolności do wytwa-
rzania, warunkowych, reakcji hamulcowych. ,Równowaga, procesów nerwo-
wych, ,jest, to równowaga, między, siłą procesu pobudzenia, ,,a także siłą pro-
cesu hamowania. ,Stosunek jaki zachodzi pomiędzy,, siłą procesu pobudzenia,, 
a siłą procesu hamowania,, pozwala stwierdzić ich równość,, bądź dominację 
jednego, z nich. , Z kolei ruchliwość, procesów nerwowych, w zakresie, zdol-
ności, przejawia się, ona, w zmianach zachowania, odpowiednio do, zmienia-
jących się bodźców. ,Zdolność tę mierzy się, szybkością przechodzenia od, sta-
nu pobudzenia do hamowania, i odwrotnie. Im szybciej, proces pobudzenia 
przechodzi, w proces hamowania lub, odwrotnie, tym większa jest ruchliwość, 
procesów nerwowych. , ,

Przez Pawłowa zostały, wyodrębnione cztery typy, układu nerwowego 
odpowiadają, klasycznej typologii temperamentów, według Hipokratesa i Ga-
lena., W,, typologii tej określono, sangwinika jako typ silny, ,ruchliwy i zrów-
noważony, natomiast, flegmatyk jest silnym, powolnym, i zrównoważonym 
osobnikiem. , ,Choleryk natomiast jest typem silnym, ,zrównoważonym z prze-
wagą pobudzenia, ,z kolei melancholik jest typem słabym. , ,

Pawłow traktował typ, układu nerwowego jako, wrodzony i mało podat-
ny, na zmiany pod wpływem, otoczenia. Jego zdaniem typ, układu nerwowego 
stanowi fizjologiczną, podstawę temperamentu, który, z kolei stanowi, najo-
gólniejszą charakterystykę każdego, człowieka, jego układu nerwowego, , oraz 
przejawia się w całej jego działalności. , ,

Według J. Strelaua, temperament jest zespołem, formalnym a także,  
o stałych cech zachowaniach, przejawiających się w, poziomie jednostki.  
U podłoża temperamentu istnieją, złożone mechanizmy fizjologiczne. ,Pod-
stawę fizjologiczną temperamentu stanowi, blok trzech współdziałających, 
układów - hormonalnego, wegetatywnego, oraz ośrodkowego układu nerwo-
wego. ,Układy te wpływają, wzajemnie na siebie, ,a efektem ich współdziałania 
są, określone cechy zachowania, ,zaliczone do wyznaczników temperamentu 
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(Galos, Lewowicki 1991, s. 48).,Temperament nie jest, wyznacznikiem treści 
zachowania, czy też kierunkiem rozwoju, osobowości jednostki –, spełnia on 
funkcję, mechanizmów fizjologicznych, Przejawia, się natomiast we wszystkich, 
jego czynnościach: emocjonalnych, , intelektualnych, motorycznych o, dwóch 
podstawowych wymiarach,: charakterystyce czasowej zachowania, człowieka, 
co by potwierdzało, ,że jest to jednym z mechanizmów regulujących, czynno-
ści oraz poziomie energetycznym, zachowania. Poziom energetyczny, można 
scharakteryzować za, pomocą reaktywności i aktywności zachowania - cech, 
mających wspólne podłoże fizjologiczne. Reaktywność jest tą cechą tempe-
ramentu, ,która decyduje o różnicach, indywidualnych intensywności, reakcji 
na bodźce, o określonej sile. ,Aktywność natomiast decyduje, o intensywności, 
czasie trwania, i częstości podejmowanych, przez człowieka czynności. Jest ona 
właściwością, która utrzymuje, jednostkę w stanie optymalnego, pobudzenia 
poprzez dostarczenie, lub redukowanie liczby, bodźców. Strelau przyjmuje, ,że 
między reaktywnością i aktywnością, zachodzi zależność odwrotnie, propor-
cjonalna. Jednostki mało, reaktywne cechują się dużą, aktywnością zachowa-
nia, a, jednostki silnie reaktywne, wykazują niewielką intensywność, wszelkich 
działań. , ,

Drugi wymiar temperamentu, w koncepcji J. Strelaua, został określony 
mianem czasowej, charakterystyki zachowania, człowieka. Wzięto pod, uwagę 
cały zespół, cech zachowania, do których, należą między innymi, szybkość re-
akcji, ruchliwość, , trwałość, tempo i, rytmiczność reakcji. ,

 Szybkość reakcji mierzy, się czasem, jaki, upływa od momentu, zadziała-
nia bodźca do, wystąpienia reakcji. Ruchliwość, - zdolnością przestawienia się, 
z jednej czynności na drugą. , Trwałość reakcji określa, czas jej występowania 
po, zaprzestaniu działania bodźca. , ,

J. Strelau podkreśla względną, trwałość cech temperamentu, , stwierdza-
jąc, że zmiany w tym, zakresie mają przede, wszystkim charakter rozwojowy. 

,Jednak jest możliwość zaistnienia, zmian pod wpływem, wyjątkowo silnych  
i, długotrwałych bodźców. , ,

Według J. Strelau temperament stanowi formalny, aspekt zachowania 
człowieka: „Temperament, tworzący formalny aspekt reakcji, należy odróż-
nić od treści zachowania, która, odzwierciedla jego specyfikę - stosunek, czło-
wieka do siebie, do innych ludzi, oraz do świata, jego motywację, pragnienia, 
oraz inne zjawiska psychiczne, które często określane są pojęciem „osobo-
wość”. Temperament, ,nie stanowiąc treści zachowania, ,również bezpośred-
nio jej, nie determinuje, choć, cechy temperamentu mogą, ,obok wielu innych 
zmiennych, ,wpływać oraz współwyznaczać, ,treści zachowania, których stałą, 



charakterystykę określa się, tradycyjnie jako osobowość” (Galos, Lewowicki 
1991, s. 50). ,

 W regulacyjnej koncepcji, temperamentu szczególną rolę, przypisuje się 
aktywności, która, pełni rolę regulatora, zapotrzebowania na stymulację, ,co 
wynika bezpośrednio, z poziomu reaktywności jednostki. ,Według tej koncep-
cji, aktywność stanowi właściwość, organizmu pełniącą funkcję, regulacyjną  
w, utrzymaniu optymalnego poziomu aktywacji.

H. J. Eysenck przyjmuje, że wszystkie cechy czy wymiary osobowości 
można sprowadzić do dwóch głównych wymiarów osobowości. Są nimi: eks-
trawersja - introwersja oraz neurotyzm. W koncepcji H. J. Eysnecka wymiary 
ekstra - introwersji i neurotyzm istnieją jako czynniki ortogonalne. Wymiar 
ekstrawersji - introwersji wiąże się z funkcjonowaniem układu siateczkowa-
tego. Na poziomie korowym ekstrawertycy charakteryzują się, jego zdaniem, 
szybkim wzrostem hamowania korowego, powolnym jego rozpowszechnia-
niem oraz wysokim poziomem ogólnym tego hamowania, natomiast niskim 

- pobudzenia korowego, introwertycy zaś - odwrotnie.U ekstrawertyków do-
minuje hamowanie nad pobudzaniem, a u introwertyków - pobudzanie nad 
hamowaniem. Z kolei neurotyzm wiąże Eysenck z labilnością autonomiczne-
go układu nerwowego, zwłaszcza jego części współczulnej (Galos, Lewowicki 
1991, s. 52). Ekstrawertycy mają większe zapotrzebowanie na stymulację, niż 
introwertycy, wysoki poziom ekstrawersji sprzyja kształtowaniu się wysokich 
aspiracji życiowych.

Powiązania między właściwościami temperamentu, a różnymi wymia-
rami osobowości, między innymi poziomem i treścią aspiracji, są wyraźne. 
Źródłem tych zależności mogą być wspólne mechanizmy fizjologiczne, leżące 
u ich podłoża.

Mechanizmy fizjologiczne leżące u podstaw temperamentu pełnią istot-
ne funkcje regulacyjne w zachowaniu jednostki. Właściwości temperamentu 
warunkują odporność jednostki i regulują jej zachowanie w sytuacjach trud-
nych. Temperament stanowi jeden z podstawowych regulatorów zapotrzebo-
wania na stymulację.

Mechanizmy temperamentu są także współdeterminantem rozwoju róż-
nych cech osobowości. Rola temperamentu polega w tym przypadku przede 
wszystkim na tym, że ma on określoną wartość modyfikującą w stosunków do 
warunków otoczenia.

Cechy temperamentu sprzyjają kształtowaniu się mechanizmów osobo-
wości o określonej wartości stymulacyjnej.



A. Eliasz wykazał w swoich badaniach, że jednostki charakteryzujące się 
dużym zapotrzebowaniem na stymulację preferują tzw. aktywny styl samo-
regulacji, podczas gdy jednostki o małym zapotrzebowaniu na stymulację - 
bierny styl samoregulacji. Postawił on również hipotezę o zależności między 
reaktywnością a poziomem aspiracji Aspiracje realistyczne tj. adekwatne do 
osiągnięć, należy traktować jako silnie stymulujące, podczas gdy zawyżone lub 
zaniżone - jako słabiej stymulujące. Poziom aspiracji adekwatny do osiągnięć 
potraktowano jako wskaźnik aktywnego stylu samoregulacji, typowego dla 
jednostek nisko reaktywnych, natomiast aspiracje nieadekwatne do osiągnięć 

- jako wskaźnik biernego stylu samoregulacji, typowego dla osób wysoko reak-
tywnych (Galos, Lewowicki 1991, s. 54-56).,

Istnieje wyraźna zależność między właściwościami procesów nerwowych, 
to jest siłą procesu pobudzenia, równowagą i ruchliwością procesów nerwo-
wych a poziomem i treścią aspiracji młodzieży. Najsilniejszym regulatorem 
poziomu aspiracji jest siła procesów nerwowych w zakresie pobudzenia. Jed-
nostki nisko reaktywne, o dużej wydolności układu nerwowego, cechujące się 
wysokim zapotrzebowaniem na stymulację częściej uzyskują wysokie wyniki 
w skali aspiracji, niż jednostki wysoko reaktywne, o dużej wrażliwości układu 
nerwowego, które mają raczej tendencję do redukowania nadmiaru stymula-
cji. Osoby te dążą do osiągnięcia takich celów życiowych, których realizacja 
wymaga wzmożonego wysiłku układu nerwowego co przynosi duże obciąże-
nie stymulacyjne.

Siła procesów życiowych w zakresie pobudzania pełni zwłaszcza istotne 
funkcje regulacyjne w procesie kształtowania się poziomu aspiracji kierowni-
czych i zawodowych, w mniejszym stopniu aspiracji edukacyjnych, społecz-
nych i kulturalnych.

Równowaga procesów nerwowych, wyrażona stosunkiem siły procesów 
pobudzania i hamowania, pozwala stwierdzić ich równość bądź dominację 
jednego z nich. Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej skali cechują się prze-
wagą pobudzania nad hamowaniem, a osoby uzyskujące niskie wyniki - prze-
wagą hamowania. Przewaga pobudzania nad hamowaniem sprzyja kształto-
waniu się wysokiego ogólnego poziomu aspiracji.

Istnieje również współzależność między ruchliwością procesów nerwo-
wych a ogólnym poziomem aspiracji. Ruchliwość tych procesów jest powią-
zana z różnymi rodzajami aspiracji m. in. kierowniczymi, zawodowymi, spo-
łecznymi, kulturalnymi, edukacyjnymi.



Duża siła procesu pobudzania, z przewagą pobudzania nad hamowa-
niem, a także duża ruchliwość procesów nerwowych sprzyjają kształtowaniu 
się wysokich aspiracji.

 Istnieje również związek aspiracji z typem układu nerwowego i tempe-
ramentu. Osoby o słabym typie układu nerwowego cechują się niskim pozio-
mem aspiracji, natomiast osoby o silnym typie tego układu deklarują wyso-
kie aspiracje życiowe. Spośród wyróżnionych typów temperamentów wysoki 
poziom aspiracji zdecydowanie najczęściej występuje u choleryków, a więc  
u przedstawicieli typu silnego, z przewagą pobudzania nad hamowaniem,  
a także u sangwiników - przedstawicieli typu silnego, zrównoważonego  
i ruchliwego. W przypadku flegmatyków liczba ludzi o wysokich aspiracjach 
kształtuje się podobnie, natomiast niskie aspiracje przeważają u typów słabych 

- melancholików. Wyniki badań zdają się świadczyć o tym, że właściwości 
temperamentu jako bezpośrednie wyznaczniki zapotrzebowania na stymu-
lację, pełnią istotne funkcje regulacyjne w rozwoju osobowości, pośrednio 
wpływając na kształtowanie się „wyższych regulatorów aktywności życiowej 
jednostki. m. in. złożonego mechanizmu osobowości, jakim są aspiracje życio-
we, co przejawia się np. w poszukiwaniu bądź unikaniu określonych sytuacji 
zadaniowych czy też wyborze celów niosących z sobą duże obciążenie stymu-
lacyjne (Galos, Lewowicki 1991, s. 65).,

Zdolności a aspiracje

Problematykę zdolności podjęto w psychologii na początku XX wieku. 
W początkach naszego stulecia nastąpił intensywny rozwój badań nad zdolno-
ściami. Pierwszym ważnym osiągnięciem teoretycznym była dwuczynnikowa 
teoria zdolności umysłowych C. Spearmana. Stwierdził on, że wyniki różnych 
testów, badających poziom zdolności intelektualnych, są ze sobą w mniej-
szym lub większym stopniu skorelowane. Przyjął, że we wszystkich rodzajach 
aktywności intelektualnej bierze udział pewna funkcja wspólna, którą okre-
ślił jako „czynnik g”. Jednocześnie uważał, że każde zadanie angażuje pew-
ną funkcję specyficzną, charakterystyczną dla tego właśnie zadania. Według 
C. Spearmana istnieje wiele czynników specyficznych „S” i jeden wspólny 
dla wszystkich czynności umysłowych „g”, który utożsamiał on z inteligencją 
ogólną. Pozostałe czynniki (czynniki S) reprezentują zdolności specjalne.

 Inteligencja ogólnie to - według C. Spearmana - czynnik o najwięk-
szym znaczeniu, podczas gdy czynniki specyficzne „s” można traktować jako 
narzędzia, uczestniczące w każdym zachowaniu obok zdolności ogólnej (g). 



Czynnik „g” u różnych osób kształtuje się inaczej, ale jest to stały wskaźnik 
charakteryzujący danego osobnika (Galos, Lewowicki 1991, s. 71).

 Teoria dwóch czynników została w toku dalszych badań przez kontynu-
atorów C. Spearmana zmodyfikowana. Zastosowali oni metody analizy czyn-
nikowej. Wykryli istnienie czynników grupowych.

 C. Burt stwierdził, że oprócz czynnika „g” znaczny stopień zmienności 
wyników testów wyjaśniają czynniki grupowe, wśród których wyróżnił pięć 
najważniejszych. Są nimi: zdolności werbalne, arytmetyczne, przestrzenne, 
pamięć i szybkość. C. Burt uznał, że w związku z wzrastającą wciąż liczbą 
nowo odkrywanych czynników istnieje potrzeba ich logicznego powiązania. 
Jego idealny, hierarchiczny model czynników uzdolnień zakładał kolejne po-
działy dychotomiczne na różnych poziomach ogólności. Podziały te następo-
wały na czterech kolejnych poziomach: relacji, asocjacji, percepcji i wrażeń. 
Na najwyższym poziomie relacji przebiegała dychotomia między cechami in-
telektualnymi, czyli czynnikiem „g”, oraz cechami praktycznymi, do których 
zaliczył zdolności psychomotoryczne, przestrzenne i mechaniczne. Każdy po-
dział wyższego czynnika w tym modelu prowadził do podziału dychotomicz-
nych niższych czynników (Galos, Lewowicki 1991, s. 73).,

 Poglądy P. Vernona prowadzą do wyodrębnienia większych i mniejszych 
czynników grupowych. Najbardziej ogólny jest czynnik „g”, który zachował 
swe nadrzędne miejsce. W modelu Vernona występują większe czynniki gru-
powe, wśród których wyodrębnia on dwie grupy:

v: ed - czynniki werbalno-liczbowe oraz czynniki uczenia się;
k: m - grupa czynników praktyczno-mechanicznych i przestrzenno 

-fizycznych.
Każdą z tych dwu grup można z kolei podzielić na mniejsze czynniki 

grupowe, a te z kolei na czynniki specyficzne (Galos, Lewowicki 1991, s. 72)..
 Badania prowadzone przez R. B. Cattella wykazały, że klasyczny czynnik 

„g”, odpowiadający inteligencji ogólnej, składa się z dwu odrębnych czynni-
ków ogólnych. Jego zdaniem inteligencja determinowana jest przez czynniki 
dwojakiego rodzaju. 

Pierwsze z nich to wrodzone możliwości mózgu, które sprawiają, że 
rozwiązywanie problemów czy nabywanie sprawności umysłowej przebiega  
u jednych lepiej u innych gorzej. Cattel mówi w tym przypadku o inteligen-
cji płynnej (gf), której najlepsza miarą są testy możliwe neutralne kulturowo  
(np. test J. C. Ravena).

 Wykorzystywanie inteligencji płynnej w toku rozwiązywania co-
raz to nowych problemów, jakie wyrastają przed jednostką, prowadzi  



w rezultacie uczenia się oraz w skutek zjawiska transferu do powstania i roz-
woju inteligencji skrystalizowanej (ag). Na inteligencje skrystalizowana skła-
dają się wyuczone czynności umysłowe, ukształtowane dzięki posługiwaniu się  
w procesie myślenia, a także uczenia się bardziej fundamentalną zdolnością 

„g” (inteligencją płynną), która stanowi ich podłoże. Inteligencja skrystalizo-
wana przejawia się m. in. w testach werbalnych i rachunkowych. Zmienia się 
ona w zależności od środowiska kulturowego człowieka oraz jego aktywności  
i zainteresowań.

 R. B. Cattell jest także twórcą pierwszej bardziej ogólnej koncepcji zdol-
ności znanej pod nazwa triadowej teorii zdolności.

 Według Cattella każdy przejaw sprawności wyrażony w działaniu jest 
funkcja czynników należących do trzech klas. Dwie pierwsze wiążą się z funk-
cjonowaniem mózgu i analizatorów, mają zatem charakter czynników wro-
dzonych. Obejmują one zdolności centralne „g”, czyli ogólne zdolności, prze-
jawiające się we wszelkich zdolnościach poznawczych człowieka, wyznaczone 
przez indywidualne właściwości fizjologiczne mózgu oraz zdolności lokalne 

„p” związane z funkcjonowaniem analizatorów, nabytą i wrodzoną organiza-
cją, pól motorycznych i sensorycznych mózgu. Zdolności lokalne ujawniają 
się często w zadaniach, wymagających predyspozycje sprawności spostrzega-
nia, wzrokowego, słuchowego, węchowego czy sprawności motorycznej. Te 
pierwsze dwie klasy czynników Cattell określa „zdolnościami ograniczają-
cymi”, gdyż prawdopodobnie w minimalnym stopniu zależą od uczenia się. 
Trzecia klasa czynników nosi miano czynników pośredniczących i obejmuje 
nabyte sprawności umysłowe, które powstają głównie w toku uczenia się.

 Poziom każdego z wymienionych czynników, należących do wszystkich 
z wymienionych klas, zależy i od dziedziczności i od środowiska, jednak pod-
stawowe różnice dotyczą stopnia tej zależności.

 Zdaniem Cattella zaliczone do klasy trzeciej czynniki pośredniczące od-
grywają w życiu jednostek role instrumentów istotnych w warunkach życia 
społecznego, służących między innymi do zaspokajania podstawowych po-
trzeb i pomocnych w osiąganiu celów życiowych. W konstruowaniu tych in-
strumentów jest wykorzystywana inteligencja płynna, która w zasadzie ma 
wpływ na rozwój każdego nawyku umysłowego. Cattell podkreśla także rolę 
czynników motywacyjnych w procesie rozwoju sprawności określonych mia-
nem czynników pośredniczących. Czynniki te są niejako rezultatem równo-
czesnego oddziaływania z jednej strony zdolności ograniczających, z drugiej 
zaś powstają pod wpływem zbieżnego działania odpowiedniej motywacji  
i aktywności jednostki (Galos, Lewowicki 1991, s. 74)., 



W psychologii amerykańskiej rozwinęły się teorie zdolności określane 
mianem teorii czynników równorzędnych. Ich twórcy twierdzili, że inteligen-
cja jest zespołem niezależnych od siebie zdolności.

E. Thorndike wyróżnił kilka rodzajów inteligencji, niezależnych od sie-
bie, a mianowicie: inteligencje abstrakcyjną, inaczej słowną, dzięki niej posłu-
gujemy się symbolami, inteligencję praktyczna - warunkującą zdolności po-
sługiwania się przedmiotami oraz inteligencje społeczną, istotną w nabywaniu 
umiejętności współżycia z ludźmi (Galos, Lewowicki 1991, s. 75)., 

J. P. Guilford z kolei, zaproponował własny model, zdolności umysło-
wych przyjmując, założenie, że każda zdolność, , którą można zaobserwować, 
wyraża się ona w określonej operacji, umysłowej, te zaś dokonywane są, wy-
łącznie na określonym materiale treściowym, w wyniku czego prowadzą, one 
do uzyskania określonych, wytworów. , ,

Wyróżnione przez J. P. Guilforda operacje to: poznawanie, pamięć, my-
ślenie konwergencyjne i dywergencyjne oraz ocenianie. Operacje te są do-
konywane na określonym materiale treściowym. Wyodrębnił on tu treści 
spostrzeżeniowe, materiał symboliczny, treści semantyczne i materiał beha-
wioralny. Wytwory natomiast zostały podzielone na: jednostki treściowe, kla-
sy złożone z zespołów jednostek wyróżnionych według jakiejś zasady, stosunki 
między jednostkami, systemy, transformacyjne i implikacje.

Istotnym osiągnięciem J. P. Guilforda jest teoretyczne i empiryczne wy-
odrębnienie składników zdolności związanych z myśleniem twórczym.

 Z badań tego autora wynika, że dla myślenia twórczego duże znaczenie 
mają pewne cechy umysłu, które można określić zdolnościami twórczymi.

Jedną z najważniejszych jest tzw. wrażliwość na problemy, czyli zdolność 
dostrzegania nowych problemów, wiąże się m. in. ze stawianiem nowych py-
tań, wykrywaniem luk, wysuwaniem pomysłów.

Istotną rolę w procesie myślenia twórczego odgrywa też zdolność zwa-
na giętkością myślenia, widzenia sytuacji, ułatwia rozwiązywanie problemów  
w zmieniających się warunkach. Ważne znaczenie ma także oryginalność my-
ślenia. Dzięki niej człowiek może wytwarzać pomysły, które są zaskakujące, 
niezwykłe, odmienne od dotychczas spotykanych, znanych rozwiązań (Galos, 
Lewowicki 1991, s. 76)., 

Uzyskane wyniki badań pozwalają wysunąć tezę, że zdolności pełnią waż-
ne funkcje regulacyjne w procesie kształtowania się aspiracji życiowych.

Na przykład stwierdzono istnienie wyraźnej zależności między inteligen-
cją i ogólnym poziomem aspiracji młodzieży. Wydaje się, że o sile tej zależ-
ności decydują przede wszystkim związki inteligencji z aspiracjami edukacyj-



nymi i zawodowymi. Można przyjąć, że zdolności pełnią funkcje regulatorów  
w procesie decyzyjnym związanym z wyborem szkoły i zawodu. Młodzież 
dokonując wyboru dalszych dróg kształcenia uwzględnia własne możliwości 
intelektualne. Zdolności współdecydują też, wraz z innymi czynnikami, o wy-
borze przyszłej pracy zawodowej, jej charakterze czy poziomie wymaganych 
kwalifikacji.

W przypadku pozostałych rodzajów aspiracji, to jest aspiracji społecz-
nych, kulturalnych, kierowniczych, materialnych i rodzinnych nie stwierdzo-
no wyraźnych związków z poziomem zdolności ogólnych. 

Porównanie współczynników korelacji w grupach młodszej i starszej 
może nasuwać wniosek o malejącej roli inteligencji w procesie kształtowania 
się aspiracji. Być może, w procesie kształtowania się osobowości człowieka 
pewne rodzaje zdolności ogólnych, pełniące dotychczas ważne funkcje re-
gulacyjne, ustępują miejsca innym, np. inteligencja płynna odgrywa coraz 
mniejszą rolę w realizowaniu dążeń życiowych, natomiast istotne funkcje re-
gulacyjne zaczyna pełnić inteligencja skrystalizowana, wiążąca się z procesami 
motywacyjnymi, aktywnością i doświadczeniem jednostki.

Wyniki badań wskazują też na istnienie zależności między poziomem 
myślenia twórczego i aspiracjami. Płynność myślenia koreluje dodatnio  
z ogólnym poziomem aspiracji, a także z aspiracjami edukacyjnymi, zawodo-
wymi i kulturalnymi.

Podobnie kształtują się związki aspiracji z pozostałymi wskaźnikami 
zdolności twórczych. Giętkość myślenia koreluje dodatnio z ogólnym po-
ziomem aspiracji, a także z poziomem aspiracji edukacyjnych, zawodowych  
i kulturalnych.

Trzeci wskaźnik myślenia twórczego, czyli oryginalność myślenia wcho-
dzi w dodatnie związki z ogólnym poziomem aspiracji oraz wymienionymi już 
poprzednio aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i kulturalnymi.

Wyniki badań wykazują, że uzdolnienia twórcze, tj. płynność, giętkość 
i oryginalność myślenia sprzyjają kształtowaniu się wysokich aspiracji życio-
wych, zwłaszcza edukacyjno-zawodowych, a także kulturalnych.

W rozwoju aspiracji edukacyjno-zawodowych ważną rolę pełni zarówno 
ogólna sprawność myślenia, jak i uzdolnienia twórcze, podczas gdy w rozwo-
ju aspiracji kulturalnych przede wszystkim uzdolnienia twórcze. Uzdolnienia 
twórcze pełnią z wiekiem coraz ważniejszą funkcję jako regulatory poziomu 
aspiracji. 



Motywacje a aspiracje

Według J. Reykowskiego motywacja jest procesem psychicznej regula-
cji w wyniku której, zależy kierunek ludzkich czynności, a także ilość ener-
gii którą potrzebuje, człowiek na realizację danego kierunku. Motywacja jest 
procesem gotowości wewnętrznej do poświęceń, a także warunkujący dążenie, 
osiągnięcia określonego celu (Reykowski 1970, s. 18).

 Edward J. Murray pisze i definiuje że motyw jest wewnętrznym, czynni-
kiem, który integruje, inspiruje i ukierunkowuje zachowanie jednostki. ,Mo-
tyw nie jest w stanie być bezpośrednio obserwowalny, lecz opisuje się o jego 
istnieniu w wyniku zachowania jednostki i na podstawie zachowania. Przyj-
muje, się fakt jego istnienia po to, aby, wyjaśnić czyjeś postępowanie. , ,

Motyw składa się z dwóch zasadniczych komponentów. Pierwsza okre-
ślona terminem popędu, który odnosi się do wewnętrznego, procesu mobili-
zującego jednostkę do działania. ,Może on zrodzić się pod wpływem, ,warun-
ków zewnętrznych, np.: temperatury otoczenia. Drugi komponent to motyw 
zdobycia nagrody lub osiągnięcia określonego, konkretnego celu. Zdobycie 
celu lub osiągnięcie satysfakcjonującej nagrody, która redukuje drażniący bo-
dziec, wewnętrzny, co daje ukojenie i zaspokojenie, na dłuższy okres czasu 
(Tomaszewski 1971, s. 187).,, , , , , ,

Tomaszewski motywem określa stan, wewnętrznego napięcia jednostki 
od którego, jest uzależniona możliwość a także kierunek, aktywności organi-
zmu (Tomaszewski 1971, s. 187).,,

Podstawowym warunkiem powstania motywacji są potrzeby i zadania. , ,

Cz. Matusiewicz przez potrzeby rozumie zarówno stan organów, gruczo-
łów, mięśni organizmu, jak i rezultaty układu bodźców fizycznych i społecz-
nych świata zewnętrznego, które aktualnie oddziałują na organizm (Toma-
szewski 1971, s. 187).,, 

Natomiast K. Obuchowski twierdzi, że potrzebę jakiegoś przedmiotu  
X można określić najogólniej jako właściwość osobnika X polegającą na fakcie, 
że osobnik X, bez posiadania przedmiotu Y nie, może efektywnie i normalnie 
funkcjonować tzn. pozyskać optymalnej sprawności w, zachowaniu gatunku i 
siebie oraz zapewnieniu właściwego rozwoju (Obuchowski 1968, s. 46). Au-
tor wyróżnia u człowieka trzy specyficzne potrzeby,: potrzebę poznawczą, po-
trzebę sensu życia i kontaktu emocjonalnego. , ,

 Potrzeba sensu życia, to cecha człowieka, na której jednostka, opiera 
działalności życiowe i buduje swoje wartości. ,Nadaj ona sens i wigoru życiu, , 
bez którego nie jest on w stanie prawidłowo i efektywnie funkcjonować.



 Potrzeba poznawcza pojawia się na skutek samego faktu istnienia czegoś, 
co wymaga poznania, jej źródłem są zmiany w sytuacji zewnętrznej. Bodźce, 
które wywołują i podtrzymują trwanie potrzeby poznawczej muszą być jed-
nocześnie nowe dla osobnika i musi w nich być coś już mu znanego, gdyż 
ciekawość budzą paradoksy, kontrasty, niezrozumiałe połączenia rzeczy zna-
nych i nieznanych. Stwierdzenie to ma duże znaczenie przy rozwijaniu zain-
teresowań będących jednymi z istotnych czynników wpływających na rozwój 
aspiracji do różnych wartości społecznych oraz na kierunek rozwoju aspiracji, 
a co za tym idzie, na strukturę aspiracji poszczególnych jednostek.

 Według K. Obuchowskiego, pojęciem psychologicznym, najbardziej 
przydatnym przy próbach wytłumaczenia wyboru motywu jest „postawa”, 
definiując ją „postawa względem przedmiotu X jest to czynnik hipotetycz-
ny przejawiający się w zachowaniach różnorodnych, ale posiadających pewną 
wspólną cechę, mianowicie określony stosunek do danego przedmiotu (Kup-
czyk 1978, s. 75).

M. Ossowska analizując znaczenia terminu „motyw” używanego przez 
różnych autorów, dokonała ich klasyfikacji. Wyróżniła ona cztery podstawo-
we znaczenia tego terminu:

1) jako wszelkie czynniki oznaczające postępowanie, ale mieszczące się  
w obrębie ciała;

2) za motyw uznaję się czynnik psychiczny, wyznaczający postępowanie 
w danej sytuacji;

3) motyw rozumiany jako trwała siła, dyspozycja wyznaczająca 
postępowanie;

4) motyw jako wyobrażenie celu postępowania (Kupczyk 1978, s. 34).

Niektórzy z badaczy zwracają uwagę na powiązania zachowań ludzkich 
(w tym aspiracji) z siłą motywów, a zwłaszcza z siłą motywacji osiągania.

J. W. Atkinson uważał, że siła motywacji jest to dążenie, do osiągnięcia 
pewnego określonego celu, poprzez wykonanie pewnego działania, jest łączną 
iloczynową funkcją trzech zmiennych: siły motywu danej jednostki, wielkości 
oczekiwania a także wartości pobudki, która powinna, być osiągnięta w danej 
sytuacji (Atkinson 1966). Autor wyodrębnia dwa typy osobowości charakte-
ryzujące się: ,

- przewagą, motywu osiągania, , 

- przewagą, motywu unikania niepowodzeń. ,



Stwierdził ponadto, że istnieją określone związki między siłą motywu 
osiągania a poziomem aspiracji.

 Czynniki motywacyjne odgrywają pewną rolę w procesie kształtowania 
się aspiracji społecznych i kierowniczych, a u starszej młodzieży także zawodo-
wych. Wymienione rodzaje aspiracji tworzą wspólny mechanizm motywacyj-
ny, który z wiekiem może odgrywać coraz istotniejszą rolę w strukturze oso-
bowości człowieka, regulując jego poziom aktywności społeczno-zawodowej. 
Można przyjąć, że poziom motywacji uczenia się jednostki pozwala w jakiejś 
mierze na prognozowanie poziomu jej aktywności społecznej i zawodowej  
w przyszłości.

 Zarówno silna motywacja do nauki, jak i powodzenie w nauce sprzyja-
ją rozwojowi wysokich aspiracji życiowych. Wydaję się jednak, że rola tych 
czynników w procesie kształtowania się aspiracji ma nieco odmienny charak-
ter. Osiągnięcia szkolne regulują przede wszystkim rozwój aspiracji eduka-
cyjno-zawodowych jednostki, a więc wiążą się z jej indywidualnymi planami 
co do wyboru szkoły czy zawodu, podczas gdy motywacja do nauki, będąc 
jednym z przejawów motywacji do działania w ogóle, przejawia się m. in.  
w stymulowaniu aspiracji społecznych, a także kierowniczych (Galos, Lewo-
wicki 1991, s. 93).,

Środowisko społeczne a aspiracje

 Według F. Znanieckiego środowisko społeczne to ogół grup i jednostek, 
wszelkiego rodzaje interakcje zachodzące na płaszczyźnie publicznej, prywat-
nej, pośrednio, bezpośrednio, , czy przelotnie lub trwale, , rzeczowo albo oso-
biście w ciągu życia jednostki (Galos, Lewowicki 1991, s. 94).,

W naukach pedagogicznych dominuje tendencja do rozpatrywania śro-
dowiska w odniesieniu do jego osoby. Odniesienie środowiska do określonej 
jednostki polega m. in. na wydzieleniu z całego środowiska tych jego elemen-
tów, którym wpływom ona podlega. Dotyczy to przede wszystkim układu 
stosunków społecznych, w jakich jednostka w danym środowisku funkcjo-
nuje, oraz ról społecznych jakie w nim pełni, a także wpływów jakim ulega 
bądź jakie sama wywiera. W rzeczywistości środowisko jest pewnym układem 
obiektywnym, w którym wszystkie osoby są uzależnione od siebie na wzajem-
nie, wykonując określone czynności, a także pełnią określone role społecznie.

S. Kowalski w aspekcie socjologicznym zauważa, że w miarę współcze-
snego postępu społecznego coraz trudniej wyodrębnić osobne środowisko 
wychowawcze od środowiska globalnego (Galos, Lewowicki 1991, s. 54-56).,



W aspekcie socjologicznym odnoszącym się struktury środowiska spo-
łecznego rozpatrywać, należy jako w układ poziomy i, pionowy mając na uwa-
dze zróżnicowanie przestrzenne, i stratyfikacyjne tego środowiska. , ,

Zróżnicowanie przestrzenne wiąże się z grupą czynników charakteryzu-
jących określone społeczności terytorialne, które mogą mieć istotny wpływ na 
kształtowanie i rozwój osobowości m. in. zdolności, aspiracje czy nawet cechy 
temperamentalne. Spośród tych czynników istotną rolę mogą pełnić m. in. 
poziom funkcjonowania szkolnictwa, sieć instytucji kulturalno-oświatowych, 
sieć komunikacji, poziom industrializacji i urbanizacji regionu.

 Z kolei zróżnicowanie stratyfikacyjne wiąże się z grupą czynników cha-
rakteryzujących określone warstwy społeczne. Wymienia się wśród nich: wy-
kształcenie, zawód, stanowisko, dochód itp. Czynniki te, łącznie, decydują  
o przynależności danej jednostki czy grupy do określonej warstwy społecznej.

 W. Wincławski w swojej typologii wyróżnia trzy grupy społeczności. Są 
to: 

a) wieś i miasto w rejonie typowo rolniczym (społeczności najbardziej 
zachowawcze);

b) wieś i miasto w rejonie uprzemysłowionym (gdzie dokonują się szyb-
kie i radykalne przemiany ekonomiczne i kulturalne);

c) wieś i duże miasto na obszarze już uprzemysłowionym (o wysokim 
poziomie urbanizacji) (Galos, Lewowicki 1991, s. 96).,

Typologia W. Wioncławskiego uwzględnia przede wszystkim problemy 
zmian społeczno-kulturowych w warunkach uprzemysłowienia i urbaniza-
cji. Autor poddaje analizie funkcjonowanie rodziny, szkoły i grupy rówie-
śniczej w typowych wiejskich i miejskich środowiskach wychowawczych, na 
tle przemian ekonomicznych i społeczno-kulturowych, zachodzących w tych 
środowiskach. W tych zagadnieniach podejmuje również problem harmonii 
bądź dysharmonii we współdziałaniu rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej  
w zależności od typu społeczności lokalnej, wykazując, że wszystkie wymie-
nione elementy środowiska pozostają ze sobą w ścisłej zależności. Uwagę po-
święca również problematyce współdziałania tych grup i instytucji w procesie 
kształtowania aspiracji młodzieży w różnych środowiskach i społecznościach 
lokalnych, podkreślając rolę czynników społecznych w procesie rozwoju oso-
bowości jednostki. , , ,

Proces rozwoju osobowości przebiega w ciągłej interakcji jednostki ze 
środowiskiem społecznym, poszczególne elementy tego środowiska mają 
niebagatelny wpływ na rozwój i formowanie się takich cech czy struktur 



osobowości, jak m. in. zdolności i uzdolnienia, motywy, postawy czy aspira-
cje jednostki. ,

Świadome oddziaływania rodziny mogą mieć nie tylko wpływ na for-
mowanie się aspiracji, ale także na ich późniejszą realizację. Wśród badaczy 
istnieje zgodny pogląd dotyczący poziomu aspiracji młodzieży co do przyszłe-
go statusu i poziomu rozwoju na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej jest, 
zbliżony do obecnego statusu rodziców, lub go nieco przewyższa., Wskazują 
na to m. in. badania A. Janowskiego, J. Kupczyka i innych. Wyniki badań 
A. Janowskiego wskazują ponadto na to, że środowisko grupy rówieśniczej  
w istotny sposób oddziaływuje na formowanie się aspiracji edukacyjnych  
w tym także wybór kierunku studiów.

Wiele informacji o wpływie czynników socjologicznych na kształtowanie 
się aspiracji dostarczają badania zbiorowości ekologicznych, np. różnych ty-
pów wsi i miast. M. Łoś stwierdziła m. in., że istnieje związek między rozwo-
jem ekonomicznym wsi a poziomem aspiracji młodzieży (Galos, Lewowicki 
1991, s. 99).,Młodzież ze wsi o wysokim standardzie ekonomicznym jeszcze 
rzadziej deklaruje chęć pozostania na wsi niż młodzież ze wsi biedniejszych. 
Czynnikami sprzyjającymi aspiracjom migracyjnym są także: niedziedziczenie 
gospodarstwa, nieposiadanie młodszego rodzeństwa, powodzenie szkolne czy 
też praca ojca poza gospodarstwem.

Szybki wzrost aspiracji będący skutkiem dynamiki przemian struktury 
społecznej staje się jednocześnie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czynni-
kiem determinującym ruchliwość społeczną. Jak twierdzi S. Kowalski aspira-
cje „w miarę rozwoju społeczeństwa i jego zróżnicowanych środowisk przecho-
dzą ewolucję i różnicują się w społeczeństwach rozmaitych kultur i ustrojów,  
w subkulturach poszczególnych klas i warstw społecznych, jak również w spo-
łecznościach terytorialnych’’(Galos, Lewowicki 1991, s. 99).,

 Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że młodzież pochodząca 
ze środowisk miejskich charakteryzuje się wyższym ogólnym poziomem aspi-
racji, niż młodzież ze środowisk wiejskich. Zdecydowanie najniższe aspiracje 
deklaruje młodzież wsi tradycyjnej i zachowawczej, leżącej w rejonie typowo 
rolniczym, oddalonej od ośrodków przemysłowych i kulturalnych. Warunki 
nauczania, poziom kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie szkoły itp. w połącze-
niu z czynnikami natury ekonomicznej, np. obciążenie pracą w gospodarstwie, 
ewentualna perspektywa jego dziedziczenia, czy także czynnikami kulturowy-
mi w środowisku, raczej utrudniają awans poprzez wykształcenie i w efekcie 
obniżają poziom aspiracji młodzieży, zwłaszcza aspiracji edukacyjno-zawodo-
wych, kulturalnych, sprzyjając jedynie rozwojowi aspiracji materialnych.



Nieco wyższe aspiracje deklaruje młodzież wsi leżących w rejonach 
uprzemysłowionych oraz wsi podmiejskich. Społeczności te są bardziej otwar-
te na wpływy z zewnątrz, co wynika z ich położenia w pobliżu ośrodków prze-
mysłowych bądź kulturalnych. Bliskość ośrodków kształcenia w połączeniu  
z perspektywą ewentualnego zatrudnienia poza rolnictwem sprzyjają rozwo-
jowi aspiracji edukacyjno-zawodowych, a także kulturalnych. Młodzież ze 
środowisk miejskich charakteryzuje się wysokim ogólnym poziomem aspiracji.

 Wyniki badań wskazują także na istnienie wyraźnych dysproporcji  
w poziomie aspiracji dzieci i młodzieży z różnych warstw społecznych. W gru-
pie młodszej najwyższe aspiracje deklaruje młodzież z warstw inteligenckich, 
najniższe zaś - młodzież pochodzenia chłopskiego.

 W grupie starszej obraz ten ulega zmianom. W szkole średniej młodzież 
chłopska cechuje się wyższym poziomem aspiracji niż młodzież pochodzenia 
robotniczego. Jest ona zdecydowana pokonywać wszelkie bariery związane  
z realizacją swoich aspiracji edukacyjno - zawodowych, a także materialnych. 
Natomiast młodzież robotnicza ma chwiejne aspiracje, brak jej tej siły i dy-
namiki w pokonywaniu barier awansu społecznego, jaka cechuje młodzież 
chłopską. W najlepszej sytuacji pod względem możliwości awansu poprzez 
wykształcenie jest młodzież inteligencka, co też znajduje wyraz w jej aspira-
cjach i dążeniach (Galos, Lewowicki 1991, s. 99).,

Samoocena a aspiracje

Samoocena to element systemu, wiedzy jednostki na temat siebie same-
go. System ten drogą gromadzenia coraz to nowych informacji o doświad-
czeniach podlega ciągłej modyfikacji, ,porządkowania i organizowania się  

w pewien specyficzny i niepowtarzalny układ, wyobrażeń, określany często 
jako, „image” czyli obraz własnej osoby lub też jako pojęcie o sobie samym. , ,

J. Reykowski definiuje pojęcie w ujęciu o samym sobie, dotyczących wła-
snej osoby jako system przekonań określających własne możliwości w różnych 
zakresach naszych predyspozycji, a także jak oceniają ją inni ludzie (Reykow-
ski 1992, s. 168).

Druga definicja pojęcia „własnego ja” akcentuje na fakt, że jest ono me-
chanizmem nie tylko oceniającym, ale także poznawczym. Zwolennicy tego 
sposobu definiowania podkreślają, że człowiek może spostrzegać własną oso-
bę, własne postępowanie, tworzyć wyobrażenie o sobie, a jednocześnie oce-
niać pozytywnie bądź negatywnie siebie samego, czemu towarzyszą określone  
 



stany emocjonalne i w efekcie powstaje stan oceny będący ustosunkowaniem 
wobec samego siebie.

C. Rogers przyjmuje, że pojęcie o sobie samym lub struktura „ja”, jest 
konfiguracją spostrzeżeń „ja” płynących z percepcji własnych cech i zdol-
ności oraz spostrzeżeń i wyobrażeń o innych. W skład tego pojęcia wcho-
dzi także ocena tych cech w formie sądów wartościujących, układających 
się w globalną samoocenę pozytywną lub negatywną (Galos, Lewowicki 
1991, s. 106).,Świadomość o samym siebie kształtuje się stopniowo w toku 
indywidualnych doświadczeń jednostki oraz na podstawie opinii innych osób. 
Szczególnie ważne znaczenie mają opinie osób ważnych i znaczących w życiu 
jednostki, a także opinie środowiska, w którym żyje i działa przez dłuższy 
czas. W rezultacie zdobywanych doświadczeń kształtuje się system poglądów, 
opinii i sądów wartościujących o samym sobie, stanowiący złożoną strukturę, 
obejmującą wiele różnorodnych elementów.

 Większość autorów wyraża zgodny pogląd na temat istnienia dwóch 
zasadniczych elementów, ,tejże struktury. Należy wyróżnić tzw. „ja realne” 

i „ja idealne” jednostki.
 „Ja realne”, czyli aktualne wyobrażenie jednostki o samym sobie, jest 

rezultatem zdobywanych w toku rozwoju doświadczeń płynących z teraźniej-
szości lub przeszłości. Z kolei „ja idealne” obejmuje wszystkie te cechy, jakie 
jednostka chciałaby posiadać, ma ono zatem charakter życzeniowy. 

„Ja realne” i „ja idealne” u różnych osób mogą być w mniejszym lub 
większym stopniu zbieżne. Im większa jest rozbieżność obu „ja”, tym większe 
jest zagrożenie poczucia własnej wartości, a w konsekwencji tym niższa jest 
samoocena jednostki. Wydaje się, że dominującą rolę w „strukturze ja” pełni 

„ja realne”, które stanowi bazę wszelkich porównań i odniesień do tworzenia 
się „ja idealnego”.

 W Łukaszewski wyróżnia w zbiorowości ludzkiej jednostki nastawione 
na obronę „ja realnego” oraz jednostki nastawione na realizację „ja idealne-
go”, czyli takie, u których przeważa tendencja do obrony nad tendencją do 
modyfikacji, bądź odwrotnie. Osoby nastawione na obronę mają w wyższym 
stopniu cechy pozytywne, a także formułują wyższe ideały osobiste niż osoby 
nastawione na zmianę (Galos, Lewowicki 1991, s. 106).

 Dzięki percepcji własnych cech czy możliwości jednostka rozwija pogląd 
o sobie samej, a także dowiaduje się o tym jak oddziaływają na innych. Wśród 
tych cech i właściwości, jakie mogą być przedmiotem samooceny, można wy-
różnić różne kategorie m. in. cechy związane z wyglądem fizycznym, wła-
snymi umiejętnościami i zdolnościami, a także właściwościami moralnymi  



i cechami charakteru, cechami temperamentu i sposobem reagowania emo-
cjonalnego, czy dotyczącymi pozycji społecznej wśród innych osób.

 Cechy składające się na pojęcie własnego „ja” nie są zwykłą sumą infor-
macji nabytych drogą doświadczenia. Właściwości z poszczególnych obszarów 
tego pojęcia łączą się ze sobą, tworząc zorganizowany system wiedzy o sobie.

 Badania A. Jersilda wskazują, że cechy i właściwości będące przedmio-
tem sądów i opinii o samym sobie są ściśle związane z wiekiem badanych osób. 
Na przykład w młodszym wieku szkolnym większą wagę przywiązuje się do 
opinii rodziny i nauczycieli na temat własnej osoby, natomiast w okresie do-
rastania większego znaczenia nabierają kontakty personalne w grupie rówie-
śników, początkowo tej samej, z czasem odmiennej płci (Galos, Lewowicki 
1991, s. 107).,

Na ogół proces oceniania samego siebie przebiega w odniesieniu do, 
wartości cenionych przez określona grupę, której normy i cele jednostka 
przyjmuje jako swoje i, dokonuje samooceny. Samoocena stanowi oceniająco 

- wartościujący element pojęcia „własnego ja”. Wiedza o samym sobie oraz 
świadomość posiadanych cech i możliwości, czyli zorganizowany system in-
formacji o sobie. Jest on podstawą wartościowania i efekcie oceny siebie.

Ogólna samoocena stanowi czynnik determinujący stosunek do samego 
siebie.

 Świadomość samego siebie może spełniać wiele funkcji. Według L. Nie-
brzydowskiego najważniejsze z nich to:

- funkcja poznawcza (wyobrażenie jednostki o sobie),
- funkcja wartościująco-oceniająca (ocena własnych wartości),
- funkcja integrująco-scalająca (świadomość samego siebie jednoczy i in-

tegruje osobowość, a także kieruje nią).
 Rozwój świadomości samego siebie, zwłaszcza jej funkcji oceniająco-

-wartościującej, prowadzi do ukształtowania dojrzałej samooceny. 

 Według L. Niebrzydowskiego „wszelka samoocena nieadekwatna jest 
rodzajem patologii i może występować w postaci zawyżonej, zaniżonej lub 
niestabilnej” (Niebrzydowski 1976, s. 90-93). Powstanie samooceny zawy-
żonej może spowodować stan bezkrytycznego samozadowolenia, a w konse-
kwencji zahamowanie rozwoju i uspołecznienia jednostki. Zaniżona samo-
ocena jednostki z kolei utrudnia lub wręcz uniemożliwia zdobycie dobrego 
samopoczucia, może prowadzić do nieprzystosowania. Brak zadowolenia  
z siebie oraz brak wiary we własne możliwości wywołuje niepokój, lęk i poczu-
cie bezwartościowości, a w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do 



braku tolerancji i bezwzględności wobec samego siebie. Osoby mające niską 
samoocenę często wykazują znaczne zaburzenia równowagi emocjonalnej. , , ,

 Według teorii osobowości J. Reykowskiego struktura „ja” tworzy się jako 
rezultat gromadzenia i uogólnienia doświadczeń dotyczących własnej osoby. 
Stanowi ona podstawę poczucia tożsamości jednostki i zawiera informacje 
o sobie jako sprawcy określonych zdarzeń (Reykowski 1992, s. 168-172). , ,

 Rozróżnienie to ma doniosłe konsekwencje regulacyjne. Na przykład 
poczucie sukcesu lub porażki powstaje tylko wtedy, gdy jednostka ma poczu-
cie sprawstwa określonych zdarzeń. , ,

 Struktura „ja” jest zatem źródłem poczucia kontroli nad otoczeniem  
i samym sobą. Stanowi niezbędny warunek przeświadczenia o własnej pod-
miotowości, które pozwala wierzyć, że możemy coś zmienić w świecie, w któ-
rym żyjemy. Struktura „ja” odgrywa istotną rolę w całokształcie mechanizmów 
regulacji. Jest ona miejscem integracji wszelkich doświadczeń o charakterze 
popędowo-emocjonalnym, dlatego oddziaływania na tę strukturę wywołują 
silniejsze efekty emocjonalne niż oddziaływania dotyczące innych struktur 
poznawczych. Bierze ona także udział w realizacji każdego świadomego aktu 
zachowania, przede wszystkim jako źródło ocen dotyczących własnych moż-
liwości jednostki. Istotną rolę odgrywa zwłaszcza w procesie podejmowania 
decyzji, samoocena bowiem wywiera zasadniczy wpływ na to, czy czynność 
w ogóle zostanie podjęta, a także, jaki będzie wysiłek jednostki w realizacji tej 
czynności. Struktura „ja” jest wreszcie, podobnie jak inne struktury poznaw-
cze, źródłem napięcia motywacyjnego. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy 
zostaje zauważona rozbieżność między stanem rzeczywistym i pożądanym.

Człowiek podejmuje działania, które mają na celu podtrzymywać funk-
cjonowanie i rozwój własnego „ja”, które z kolei, będąc „wyższą” instancją re-
gulacji, odpowiada za realizację strategii, jakie jednostka zamierza realizować.

Większość badaczy jest zgodna co do tego, że samoocena pełni w ży-
ciu funkcję mechanizmu regulującego, aspiracje i ich poziom. Np. Z. Skorny 
stwierdził, że pod wpływem wysokiej, samooceny powstaje niekiedy samo-
czynnie i wytwarza się wysoki poziom aspiracji. Natomiast niskiej, samooce-
nie towarzyszy niski, poziom aspiracji (Skorny 1980, s. 102).

Wysoki poziom samooceny sprzyja kształtowaniu się wysokiego pozio-
mu ogólnego aspiracji młodzieży. W okresie szkoły podstawowej samoocena 
wiąże się przede wszystkim z aspiracjami szkolnymi i zawodowymi, a więc 
z pełnioną rolą ucznia. Wysokie osiągnięcia szkolne są stymulatorem samo-
oceny i zarazem aspiracji. W fazie szkoły średniej mechanizm ten ulega za-
sadniczym przemianom. W strukturze aspiracji młodzieży coraz większą rolę 



zaczynają odgrywać aspiracje zawodowe i kierownicze, związane z podjęciem 
w najbliższej przyszłości określonych ról społeczno-zawodowych (Galas, Le-
wowicki 1991, s.109).

Ambicja a aspiracje

 Jednym z ważnych motywów ludzkiego działania jest ambicja. L. Nie-
brzydowski definiuje ambicję, jako dążenie i nastawianie się na wysoki stopień 
uznania dla własnej osoby. Głównymi jej cechami są: żądza sławy, pragnienie 
wywyższenia się, dążenie do zaszczytów lub miłość własna (Niebrzydowski 
1989, s. 171).

 Z obserwacji życia codziennego wynika, że mało jest osób, , których nie 
obchodzi opinia innych jednostek. Każdemu zależy na, tym, aby być wysoko 
i pozytywnie, ocenianym przez innych. ,Jedni pragną zwrócić na siebie uwagę 
skromnością i opanowaniem, niestety inni natrętnym i hałaśliwym akcento-
waniem własnego „ja”. ,

 Charakteryzując i mając na uwadze spotykane ambicje i aspiracje, wśród 
młodzieży należy wyróżnić: ,

- działania i zachowania, kierowane opierające się na zdrową ambicją, , 
w których plany i dążenia odpowiadają predyspozycjom i możliwościom 
jednostki; ,

- zachowania imponujące otoczeniu, polegające „błyszczeniu za, wszelką 
cenę” i dążenie za wszelką cenę bycia pierwszym. Takie zachowanie jest zwią-
zane często z, zawyżonymi aspiracjami poprzez manifestowaniem własnego 

„ja”; ,

- działania i zachowania, podejmowane z dużą ostrożnością, ,polegające 
na nie narażania się w trakcie prób pokonywania trudności w drodze do celu. 
Mówi, się wówczas o ambicji zaniżonej (czasami o braku ambicji), a poziom 
aspiracji znajduje się poniżej możliwości jednostki. , ,

 Możliwości działania uzależnione są od warunków wewnętrznych, czło-
wieka (prawności umysłowej, zdolności, poziomu wiedzy, doświadczenia 
życiowego, odporności psychofizycznej, stanu zdrowia), oraz od warunków 
zewnętrznych (środowiska, zasobów materialnych, narzędzi).



Przegląd badań

Problematyce aspiracji poświęcono wiele miejsca. Aspiracje ujawniają 
się i formułuję pod wpływem wielu czynników. Przeobrażenia systemowe  
w Polsce przyczyniły się do wytworzenia nowych wartości, stanowiących źró-
dło aspiracji.

W 1977 roku przedmiotem badań prowadzonych przez A. Janowskiego 
była młodzież ze szkół średnich i ich aspiracje. Badaniami objęto uczniów 
kończących, i rozpoczynających naukę w liceach ogólnokształcących, lice-
ach zawodowych oraz technikach dla niepracujących. W przeprowadzonych 
badaniach zastosowano ankietę, która miała służyć do diagnozowania aspi-
racji, zawodowo-bytowych, oświatowych, osobistych, społecznych oraz mo-
ralno-ideowych. U badanej młodzieży odnotowano wysoki poziom aspiracji 
oświatowych polegający na dążeniu do ukończenia studiów wyższych. Często 
już w szkole średniej pojawiają się plany dotyczące studiów podyplomowych. 
Preferowane są często zawody zapewniające dobrobyt czy status społeczny  
a także odpowiedniej pozycji życiowej czy zawodowej. Wyniki tych badań 
potwierdzają o akceptacji i wizji przez młodzież struktury świata która jest 
zbudowana przez dorosłych polegająca na dążeniu do sukcesu i awansu  
w oparciu o ciekawe kariery i drogi życiowe dorosłych będące uzupełnieniem 
pragnienia, aby dojść „trochę dalej” (Skorny 1980, s. 59). ,

W 1971 roku Orlik badał aspiracje przejawiane przez studentów na  
I i III roku studiów uczelni warszawskich. Uzyskane wyniki świadczą o tym, 
że na pierwszym roku dominują aspiracje dotyczące zdobycia wyższego wy-
kształcenia i zawodu oraz powodzenia w życiu towarzyskim i osobistym. Na 
trzecim roku studiów większą rolę odgrywają aspiracje związane z założe-
niem rodziny, uzyskaniem dobrobytu materialnego i niezależności karierą 
zawodowo-społeczną. 

Badani chłopcy pragnęli: założyć rodzinę, uzyskać interesującą pracę za-
wodową, pomagać rodzicom, żyć dostatnio i wygodnie, pracować społecznie 
posiadać własny sklep, warsztat, przedsiębiorstwo, brać czynny udział w życiu 
politycznym. Dziewczęta wybrały kolejno: interesującą pracę zawodową, za-
łożenie rodziny, życie wygodne i dostatnie, pomoc rodzicom pracę społeczną, 
posiadanie własnego sklepu, warsztatu, przedsiębiorstwa i jako ostatnie czyn-
ne uczestnictwo w życiu politycznym (Skorny 1980, s. 59).

Badania aspiracji życiowych młodzieży przeprowadził W. Sikorski  
w dwóch momentach czasowych. Pierwszego pomiaru dokonał w latach 1982-
1983, natomiast drugi pomiar miał miejsce w latach 1994-1995. Ogółem 



w tych dwóch kolejnych fazach badań nad aspiracjami uczestniczyło 594 
uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z Nysy, Grodkowa, Paczkowa. 
Wśród badanych było 296 uczniów z liceów oraz 298 ze szkół zawodowych  
o różnym profilu. Wiek badanych zawierał się w przedziałach od 15-16 do 
18-19 lat. Wyniki badań informują zarówno o aktualnych wzorach osobo-
wych jak i o aspiracjach na przyszłość. Z badań wynika, iż 60% respondentów  
w pierwszej fazie, a drugiej fazie dokonało wyboru tylko 33% I kategorii, gru-
py zawodowej tj. lekarz, prawnik, profesor, które cieszą się najwyższym presti-
żem, zawodowym. Natomiast w drugiej fazie respondenci byli sceptycznie na-
stawieni czy uda im się w ogóle podjąć jakąkolwiek pracę, odpowiedzi takich 
nie zanotowano w pierwszej fazie badań. Do prestiżowych aspiracji młodzieży 
należy dążenie do zdobywania dobrze płatnego zawodu, zdobycie wykształ-
cenia, założenia rodziny oraz zapewnienia sobie i najbliższym materialnych 
warunków bytu a także uzyskania, uznania w środowisku. Aspiracje te cechuje 
realizm, który swym zasięgiem obejmują również potrzeby społeczne (Skorny 
1980, s. 59).,

Powyższe badania miały także na celu ustalenie zależności zachodzącej 
pomiędzy aspiracjami studentów a ich pochodzeniem społecznym. Uzyskane 
wyniki świadczą o dużym podobieństwie struktury aspiracji młodzieży po-
chodzenia robotniczego oraz pochodzącej z rodzin pracowników umysłowych. 
Stwierdzono jednak znaczne różnice w aspiracjach młodzieży pochodzącej  
z rodzin chłopskich oraz inteligencji z wykształceniem wyższym. W badaniach 
tych analizowano ponadto związki aspiracji z wynikami uzyskiwanymi przez 
studentów w nauce. Badania wykazały, że im wyższe osiągnięcia w nauce tym 
występuje mniejsza atrakcyjność aspiracji aby zdobyć wyższe wykształcenie. 
Przeciwna zależność zachodzi w zakresie aspiracji dotyczących powodzenia 
w życiu osobistym nasilenie ich jest tym większe im lepsze wyniki studiów. 
Aspiracje naukowo-intelektualne są silniejsze u studentów osiągających dobre 
i bardzo dobre wyniki w studiach (Skorny 1980, s. 59).

W 1997 roku w Warszawie zbadał A. Sokołowska aspiracje młodzieży  
w, wieku 14-21 lat. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety, która za-
wierała, następujące pytania dotyczące aspiracji: „Jak pragnąłbyś urządzić swe 
życie gdy dorośniesz?” oraz „Co chciałbyś osiągnąć w życiu”?.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził badania w klasach 
kończących naukę w roku szkolnym 2018/2019. Badania dotyczyły wszyst-
kich zawodów w zasadniczych szkołach zawodowych prawie wszystkich zawo-
dów i specjalności w technikach i szkołach równorzędnych i wszystkich profili 
kształcenia w liceach ogólnokształcących.



I Struktura aspiracji w zasadniczych szkołach zawodowych:
- aspiracje zawodowe związane z podjęciem pracy, 
- aspiracje edukacyjne,
- aspiracje związane z wyjazdem za granicę, które często mają charakter 

edukacyjny (wyjazd do szkoły), częściowo ekonomiczny (wyjazd do pracy), 
częściowo społeczny (połączenie z rodziną zamieszkałą za granicą).

- inne (pozostanie na gospodarstwie rodziców, służba wojskowa).
4% osób nie przejawia żadnych aspiracji.

II Struktura aspiracji absolwentów szkół średnich zawodowych:
- aspiracje edukacyjne,
- aspiracje zawodowe,
- aspiracje związane z wyjazdem za granicę,
- inne (służba wojskowa),
9% absolwentów jest zdecydowana zostać bezrobotnymi.

III Struktura aspiracji wśród absolwentów liceów ogólnokształcących:
- aspiracje edukacyjne i inne (służba wojskowa, wyjazd z kraju, szukanie 

pracy).
Badania wskazują, że aspiracje życiowe młodych ludzi uległy zmianom 

wraz z nową sytuacją społeczno–gospodarczymi i przeobrażeniami (Sikorski 
1997, s. 35-43).

Podsumowanie

Problem aspiracji jest bliski każdemu człowiekowi, gdyż jest to czynnik 
silnie determinujący zachowania każdego z nas. Aspiracje bowiem są jednym 
z ważnych składników osobowości. Współdecydują o planach życiowych, 
bliższych i dalszych zamierzeniach i pragnieniach. Warunkują w wysokim 
stopniu naszą aktywność w realizacji planów życiowych. 

 Pod wpływem wielu czynników aspiracje ujawniają się i formułują,. De-
terminowane są one przez, wiele cech indywidualnych tj. , warunki fizyczne 
(wygląd, sprawność fizyczna, stan zdrowia) ,oraz psychiczne (emocje, cechy 
osobowości, temperament, zdolności, ,kierunkowe i ogólne). , , ,,

 Znaczący wpływ na rozwój, aspiracji młodzieży posiada, rodzina, któ-
ra charakteryzuje się określonym poziomem, dochodu, wykształcenia, stylu, 
życia, który poprzez adekwatne modele, i wzory zachowań stają, się układem 
odniesienia, dla młodej jednostki, i stwarza jednocześnie jej określone, możli-
wości realizowania aspiracji. , ,



 Należy pomagać młodzieży, by mimo przeciwności losu mogła twardo 
trzymać się swoich wyznaczonych celów i do nich dążyć. Państwo powinno 
wspierać i dbać o warunki rozwojowe każdej potrzebującej osoby. Nie wy-
starczy jedynie pomoc finansowa, ale również należy wspierać młodych ludzi 
emocjonalnie poprzez odpowiednie motywowanie do działania. Pomoc po-
winna opierać się na daniu młodym ludziom wsparcia w różnych aspektach 
życiowych „wędki, a nie ryby”.
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Streszczenie

 Na podstawie literatury oraz przeprowadzonych badań należy stwierdzić, 
że aspiracje są jednymi, najczęściej wymienianych i ważnych wymiarów oso-
bowości i decydują o funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Aspiracje 
są składnikiem, osobowości i predyspozycji człowieka, aktywnego, podejmu-
jącego innowacyjne działania, zmierzające do przekształcenia, oraz doskona-
lenia samego siebie, lub swego środowiska. ,Znajomość aspiracji pomaga jed-
nostce oraz, prawidłowość ich funkcjonowania, jest bardzo oczekiwana a za 
razem przydatna przy, analizowaniu struktury a także osobowości. Również 
może być wykorzystana, w praktyce przy kierowaniu, i organizowaniu dzia-
łaniami człowieka zmierzającymi do realizacji zamierzonych celów i planów 
życiowych. Niniejszy artykuł zawiera kompendium wiedzy i wiele ważnych 
wskazówek dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Słowa kluczowe: aspiracje, młodzież, uczeń, samoocena, motywacja, 
styl życia

Summary

Based on the literature and research, it should be stated that aspirations 
are one of the most frequently mentioned and important personality dimen-
sions and determine the functioning of a human being in society. Aspirations 
are a component of the personality and predisposition of a man who is active 
and undertakes innovative activities aimed at transforming and improving 
himself or his environment. , Knowledge of aspirations helps the individual 
and, their proper functioning is very much expected and useful at the same 
time when analyzing the structure and personality. It can also be used, in 
practice, in managing and organizing human activities aimed at achieving in-
tended goals and life plans. This article contains a compendium of knowledge 
and many important tips for teachers, educators and parents.

Key words: aspirations, youth, student, self-esteem, motivation, lifestyle
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O SAMOTNOŚCI MŁODYCH LUDZI  
W E-RZECZYWISTOŚCI

CHANGEABLE, FLUENT, LOST…  
SEVERAL THOUGHTS ABOUT YOUNG PEOPLE IN THE E-REALITY

Wstęp

Opinia, że Internet jest elementem życia współczesnych wydaje się ogra-
niczona, bo pomija jego charakter niejako przestrzenny. E-rzeczywistość sta-
je się bowiem polem ludzkiego funkcjonowania, a współcześni odchodzą od 
traktowania jej wyłącznie w kategoriach użytkowości. 

Internet to obecnie znacznie więcej. O ile wcześniejsze pokolenia posłu-
giwały się Internetem głównie jako narzędziem pracy (wykorzystując przede 
wszystkim możliwości uzyskiwania i przesyłania informacji) o tyle obecnie ob-
serwuje się tendencję „funkcjonowania w sieci”, a środowisko Internetu stało 
się środowiskiem życia człowieka takim jak wszystkie inne. W Internecie za-
tem ludzie prezentują się i poznają, prowadzą rozmowy biznesowe i spędzają 
wspólnie czas wolny, stał się on nie tylko polem wymiany informacji ale także 
wymiany myśli i…emocji. Środowisko Internetu dało pole do przenoszenia 
relacji ze świata rzeczywistego do świata płynnej rzeczywistości cyfrowej, ale 
także stało się miejscem nowych relacji, których charakter nie jest tożsamy  
z charakterem tych z realnego życia. 

W środowisku Internetu najlepiej radzi sobie e-pokolenie, nazywane cza-
sem pokoleniem Z (lub Pokoleniem „ja”). Internet nie jest dla nich katego-
rią nowinki technicznej, a środowiskiem życia, jego zmienność i plastyczność 



66

WIOLETTA PRASZEK, MONIKA WOJTKOWIAK

traktują wyłącznie jako cechę. Wypływa to z jednej strony z faktu, że owo 
pokolenie narodziło się w czasie postępującej dynamicznie cyfryzacji (która 
wpisała się w styl ich życia) a z drugiej z tego, że jest to dla niego środowi-
sko znajome, bezpieczne. Dodatkowym atutem tego środowiska jest fakt, że  
w pewien sposób jest ono niedostępne nawet dla pokolenia ich rodziców.

E-pokolenie

Pokolenie sieci to pierwsze pokolenie, które porusza się biegle w świe-
cie technologicznych innowacji na poziomie cyfrowej przestrzeni, ale również  
w świecie, którego jest niejako samo autorem- w wirtualnej rzeczywistości. Na-
leży więc zwrócić uwagę na kilka cech środowiska pokolenia sieci jako miejsca 
jego egzystencji w kontekście relacji, które tworzą internetowe społeczności.

1.Środowisko znosi granice (narodowości, rasy, niekiedy wieku), nie od-
czuwa fizycznej odległości jako bariery, ma łatwość nawiązywania kontaktów 
i generuje dużą ilość relacji interpersonalnych z ludźmi prezentującymi różne 
narodowości, poglądy, przekonania, postawy. Tak rozumiana różnorodność 
jest z jednej strony źródłem rozwoju, z drugiej wiąże się z „doraźnością relacji” 
przekładającą się na dużą ilość kontaktów powierzchownych .

2.”Ilość nad jakością”-to zasada dominująca w kontaktach interperso-
nalnych. Ekspansywność sieci wiąże się z tworzeniem licznych nici powiązań, 
niekoniecznie idą za nimi faktyczne relacje. Sieci społecznościowe, takie jak 
facebook służą głownie przekazywaniu informacji, nie budowaniu więzi. Mają 
skłonność do traktowania „w kategoriach zabawy” wielu, dotąd izolowanych 
od tego dziedzin życia, również kontaktów z innymi.

3.Powierzchowność kontaktów jest cechą charakterystyczną relacji inter-
netowych. Związana jest z prędkością będącą cechą życia e-pokolenia. Pręd-
kość dotyczy także komunikacji i kontaktów z innymi ludźmi. Towarzyszy im 
potrzeba szybkiego nawiązywania kontaktów, szybkiego zaspokojenia potrze-
by towarzystwa, są niecierpliwi i pośpieszni w relacjach z innymi. Pozbyli się 
konwenansów towarzyszących relacji tradycyjnej, nie tracą czasu na budowa-
nie relacji, chcą ją mieć szybko, niemal natychmiast w formie, jakiej zapragną, 
jeśli zaś nie dostają tego, czego oczekują zmieniają obiekt komunikacji. Ten 
egocentryzm, który na ogół wiązał się z młodością i kojarzył z pewną bezre-
fleksyjnością relacji młodych ma swoje odbicie w egoizmie, który przypisu-
je się pokoleniu sieci, nazywając je nieraz pokoleniem „ja”. (Tapscott 2010,  
s. 333-334)
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4.Cenią i gloryfikują komunikację, tworzące się coraz to nowe kanały 
komunikacyjne pozwalające na błyskawiczne przesyłanie informacji, nawigo-
wanie jej transparentnością. Dają im możliwość bycia nieprzerwanie on-line. 
Mimo deklarowanego przywiązania (czy też już sentymentu) do kontaktu 
bezpośredniego, przenoszą pewne zachowania z Internetu do życia realnego 
(co wiąże się również z przenoszeniem nawyków językowych etc.).

5.Sieci społecznościowe w których funkcjonują użytkownicy mają swo-
isty schemat funkcjonowania. Lista znajomych nie jest równoznaczna z rze-
czywistymi relacjami, aktywność uczestników decyduje o ich atrakcyjności 
jako znajomego, ponadto sieć staje się swoistym kryterium oceny. „W sieciach 
społecznych jesteśmy oceniani na podstawie tego, z kim nawiązujemy kon-
takty; lista naszych przyjaciół i bliskich nam osób wiele mówi o naszej tożsa-
mości.” (Tapscott 2010, s. 333-334) Sieci społecznościowe cechuje głównie 
dynamika i stale postępujący rozwój, ale są to raczej zmienne niż stabilne.

Stereotyp przedstawicieli pokolenia Z

Pokolenie Z, z języka angielskiego nazywane jest Generation Z (Wil-
liams 2015, s. 12), czyli Generacją Z, post-Millenialsami, czyli pokoleniem 
ludzi urodzonych po 2000 roku lub pokoleniem ludzi Internetu. Są to mło-
dzi ludzie urodzeni w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku, dopiero co 
kończący szkoły średnie lub zaczynający studia i wkraczający na rynek pracy. 
Według niektórych źródeł, to pokolenie urodzone po 1993 roku (Walków 
2019) po 1995 lub 1996 roku (Pawłowska 2013). Nazywane jest również 

„generacją multitasking”, czyli pokoleniem wielozadaniowców, które jedno-
cześnie potrafi robić kilka rzeczy naraz, „cichym pokoleniem”, które nie inte-
resuje się sprawami politycznymi, społecznymi czy religijnymi, ponieważ jest 
tak pochłonięte sobą, że nie zwraca uwagi na nic innego. Ponadto „pokolenie 
Z” zostało wychowane w dobrobycie. Oczywiście odnosimy się do typowych 
członków „generacji Z”, która została wychowana w krajach Europy Zachod-
niej i Stanów Zjednoczonych, jej rodzice pochodzą z klasy średniej, bardzo 
często członkowie Pokolenia Z uczęszczały do prywatnych szkół, a rodzice 
posiadali wolne zawody lub prowadzili własne firmy. 

Pokolenie to nazywa się również „generacją @”, „Generation V”, „Ge-
neration C”. Wszystkie te nazwy związane są z możliwością nieograniczonego 
dostępu do sieci internetowej oraz komputerów i biegłej znajomości posłu-
giwania się najnowszymi aplikacjami, platformami czy grami komputerowy-
mi. To ludzie najmłodszego pokolenia, dla których technologia to główne 
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narzędzie do poszerzania wiedzy i jej zdobywania. Oni nie znają świata bez 
istnienia światowej sieci, trudno im sobie ją sobie wyobrazić, ponieważ przy-
szli na świat w momencie największej rewolucji technologicznej w historii 
ludzkości. Dla pokolenia Z telefon komórkowy, czy właściwie najbardziej za-
awansowany technicznie iphone czy ipad to swoiste „przedłużenie ręki”. Służy 
im on za mapę i źródło wiedzy. E-rzeczywistość to miejsce kontaktu z rówie-
śnikami i pozostałymi znajomymi, miejsce pracy , nauki on line czy rand-
kowania. The Futures Company, na określenie Generacji Z, użyło terminu 
Centennials, czyli terminu pochodzącego z języka angielskiego odnoszącego się 
do stulecia, aby opisać pokolenie urodzone od 1997 (Williams 2015 , s.12) 
. Amerykański pisarz Bruce Horovitz twierdzi, że pokolenie Z zaczyna się  
w roku 1995 (Severson 2020, s. 226) . Agencja komunikacji i marketingu 
Frank N. Magid Associates, określiła tę grupę jako Pluralist Generation lub 
Plurals i utrzymuje, że grupa ta obejmuje dzieci urodzone od 1997 po dzień 
dzisiejszy (Magid 2018, s. 1-18).

Cechy charakterystyczne, odnoszące się do pokolenia millenialsów to:

1.Własne słownictwo, szczególnie związane z technologią, ponieważ są 
w niej zanurzeni od momentu narodzin. Ci młodzi ludzie nie znają świata 
sprzed cyfryzacji i digitalizacji. Poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości jest 
dla nich bardziej znajome i łatwiejsze niż funkcjonowanie w świecie rzeczy-
wistym. Potrafią odnaleźć się w e-świecie, który znają od najmłodszych lat, 
ponieważ urodzili się w trakcie największego boomu technologicznego świata, 
gdyż od początki XXI wieku obserwujemy najbardziej prężny rozwój tech-
niczny, informacyjny, komunikacyjny i technologiczny w historii ludzkości. 
Dla „Pokolenia Z” nauka, praca czy zabawa kojarzy się z funkcjonowaniem  
w wirtualnej rzeczywistości. Przykłady neologizmów stworzonych przez Ge-
nerację Z (Krzysiak 2020) to:

a) „alternatywka”- jest to dziewczyna o innych upodobaniach, zacho-
waniach, poglądach i sposobie podejścia do życia niż pozostali jej rówieśnicy. 
Nie utożsamia się z aktualnymi trendami odnośnie ubioru, muzyki, makijażu. 
Swój odmienny styl wyraża na Instagramie i Tik Toku. Facebook traktuje 
jako medium odpowiednie dla 30. i 40. latków, czyli Pokolenia X i Y. Na 
YouTubie ogląda tylko takie spoty, które są nietypowe i niejednoznaczne.

b) „bombelek”- to słowo pisane z błędem jest głęboko osadzone w prze-
strzeni e-rzeczywistości. Zostało zainspirowane falą nienawiści funkcjonu-
jącą w Internecie a związaną ze słowem „madka”. Neologizm ten w nega-
tywny sposób określa wszystkie niepracujące kobiety-matki, które korzystają 
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ze świadczeń socjalnych, zajmują się tylko domem a swoje dzieci nazywają 
imieniem usłyszanym w namiętnie oglądanych serialach i operach mydlanych. 
Imiona te najczęściej są splaszczane, np..: Brajan, Dżesika, czy Wanessa. Plu-
ralsi postrzegają, „madki” jako miłośniczki wszelkich konkursów interneto-
wych organizowanych przez znane firmy odzieżowe i kosmetyczne, nadmier-
nie korzystające z wszelkiego rodzaju forów dla młodych matek oraz „leczące” 
siebie i swoją rodzinę za pomocą wpisów internetowych- u „Doktora Go-
ogle’a” prześmiewczo nazywanej wyszukiwarki internetowej. Właśnie dzieci 
tak opisanej „madki” nazywane są przez pluralsów „bombelkiem”. Pod tym 
pojęciem kryje się rozpieszczone i roszczeniowe dziecko, które dostaje wszyst-
ko, co chce i pragnie.

c) „chajzerować”- słowo to pochodzi od nazwiska dziennikarza Filipa 
Chajzera, którego programy oparte są na humorze, ironii i wyśmiewaniu się 
ze wszystkiego. Dosłownie oznacza zrobić coś złego, żenującego, a następnie 
próbować się wybielić i tak przedstawić sytuację, aby pokazać siebie w dobrym 
świetle. Słowo zostało spopularyzowane dzięki materiałowi zrealizowanemu 
przez Youtubera Gargamela. Twórca wytknął w nim liczne wpadki oraz opisał 
szereg kontrowersji związanych z prezenterem.

d) „disować”- jest to alternatywne słowo dla słowa „hate”, czyli nienawi-
dzieć, nienawiść z języka angielskiego. W slangu młodzieżowym słowo „hate” 
uległo spolszczeniu i młodzi ludzie zapisują je, tak, jak słyszą, czyli „hejt”. 
Drugie znaczenie słowa „disować” oznacza wykonywanie lub nagrywanie pio-
senki ukazującej negatywne cechy jakiejś osoby.

e) „eluwina”- obecnie, jedno z najczęściej używanych słów wśród po-
kolenia Z. Powstało w efekcie przekształcenia słów „halo” i „elo”, jako skrót 
od „halo”, ponieważ cechą charakterystyczną millenialsów jest skracanie, mo-
dyfikacja słów, aby jak najmniej mówić, stąd poszukiwanie i tworzenie skró-
tów. W wolnym znaczeniu tłumaczone jest jako ”cześć”, „ się ma”, „witaj”. 
Za powstanie neologizmu odpowiada jeden z najpopularniejszych polskich 
youtuberów, Kacper Blonsky.

f) „fake news” – zwrot opisujący zjawisko ukazywania nieprawdziwych, 
częściowo prawdziwych lub subiektywnie zinterpretowanych faktów i rozpo-
wszechnianie ich na szeroką skalę, szczególnie za pośrednictwem Internetu, 
telewizji oraz kanałów społecznościowych funkcjonujących online. W wyniku 
podania fake news’a do publicznej wiadomości rodzi się wśród konsumen-
tów zjawisko dezinformacji, zamieszania, dowolnego interpretowania faktów, 
zmniejszenia zaufania do przekazywanych treści oraz rozbudzanie zainte-
resowania spiskową teorią dziejów, że szeroko pojęta „władza”, czyli rządy  
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i politycy przekłamują rzeczywistość dla swoich korzyści. Bardzo często czy-
tając i słuchając środków masowego przekazu, szczególnie mediów on line, 
można usłyszeć, że jakaś wiadomość była „fake newsem”. Słowo to obecnie 
jest powszechne używane nie tylko przez najmłodszych przedstawicieli społe-
czeństwa, ale również przez polityków, nauczycieli czy dziennikarzy.

g) „low-tech”- zwrotem tłumaczonym dosłownie jako „niski technicznie, 
technologicznie” określane są osoby o niskim poziomie wiedzy z zakresu no-
wych technologii. Według członków Pokolenia Z są to osoby wyobcowane 
cyfrowo, żyjące ”offline”, czyli poza siecią, nieumiejące poruszać się w e-rze-
czywistości, osoby niepracujące na komputerze, przy użyciu nowych aplikacji, 

„nieznające się na nich”.
h) „memiczny”- (mem z języka greckiego to mimesis, czyli naśladownic-

two)- to synonim słów „żartobliwy, śmieszny”. Mem internetowy to wszelkie 
informacje umieszczane w Internecie, których celem jest przyciąganie uwagi 
odbiorców, wzbudzenie ich zainteresowania, zaciekawienia, zaintrygowanie 
ich. Mem przybiera różnorodne formy. Mogą to być zdjęcia z humorystycz-
nym komentarzem, krótkie filmiki, przekazy tekstowe lub wszystko razem. 
Celem memu internetowego jest wywołanie emocji, zwykle tych pozytywnych, 
ale coraz częściej zdarzają się memy o negatywnym, irytującym, prześmiew-
czym lub szyderczym przesłaniu. Ważną właściwością memu jest jego powie-
lanie, replikowanie. Komentarz, rysunek, przekaz tekstowy staje się memem, 
kiedy zostaje zwielokrotniony, dlatego memy określa się jako zaraźliwe wzorce 
informacji, kiedy są przesyłane, cytowane i powtarzane niezliczoną ilość razy.

i) „noob”- określenie to wywodzi się z gier online. To przeciwieństwo 
„pro”. Powszechnie używane wobec osoby reprezentującej cechy negatywne 
lub zachowującej się w sposób niewłaściwy w rozumieniu społeczności inter-
nautów lub graczy komputerowych.

j) „smartwica”-neologizm ten jest bezpośrednio powiązany z trendem tzw. 
phubbingu, czyli ignorowaniu osób, z którymi akurat przebywamy, poprzez 
korzystanie w ich obecności z telefonu lub tabletu. W wyniku tego powsta-
ła tzw. choroba „na smartfona”, czyli jedno z największych cywilizacyjnych 
schorzeń dzisiejszych czasów. Połączenie martwicy z wiecznym zmartwieniem.

k) „typiara”- to żeńska forma słowa „typ”. Niektórzy doszukują się ge-
nezy tego słowa w zespole E-Type, w odniesieniu do występujących tam tan-
cerek. W dosłownym znaczeniu jest to pejoratywne określenie na dziewczynę, 
która nie budzi naszej sympatii.

l) „U2B”- skrótowe określenie serwisu YouTube. 



71

ZMIENNI, BIEGLI, ZAGUBIENI ...

m) „xD”- ten skrót funkcjonuje jako najbardziej popularny emotikon/
mem w Internecie używany w komunikatorach typu Messenger, Skype czy 
Snapchat. Wyraża pozytywną opinię, aprobatę, potwierdzenie, zgodzenie się 
z przedstawianym komunikatem, na który reagujemy.

n) „yolo”- skrót od sloganu „ you live once”– żyje się raz. Zwrot stoso-
wany jest w sytuacjach dotyczących ważnych decyzji. Często spotykany jest  
w środowisku fanów gier komputerowych. Użycie takiego sformułowania słu-
ży dodaniu odpowiedniej motywacji (Krzysiak 2020).

2.Mają wielkie i ambitne plany na przyszłość. Nie zadowala ich praca  
w rodzinnym mieście, czy nawet w wielkim mieście na terenie Polski, chcą 
pracować za granicą w wielkich korporacjach, zakładać i prowadzić własne 
firmy czy start-upy. Równorzędnie traktują pracę zawodową, odpoczynek, 
spełnianie marzeń i realizację swoich pasji. Uważają, że nie pracują tylko dla 
pieniędzy, ale zarobione środki finansowe chcą przeznaczać na spędzanie wol-
nego czasu czy pomaganie innym.

3. Są przedsiębiorczy. Potrzebną im wiedzę i informacje potrafią znaleźć 
w Internecie. Są nastawieni zadaniowo, na szybkie i efektywne wyszukiwanie 
informacji. Nie znają świata bez technologii cyfrowych, Internetu, komunika-
torów ani szeroko pojętych mediów społecznościowych, a przy tym są otwarci 
i bezpośredni i nie boją się dzielić swoją wiedzą w sieci. Nie można ich jednak 
uznać za naiwnych, ponieważ znają, wiedzą i rozumieją, że e-świat jest pełen 
niebezpieczeństw i nie można wszystkim, co piszą w sieci wierzyć. Zdają sobie 
z tego sprawę. Ważne jest dla nich dzielenie się informacjami przez media 
społecznościowe, jak najszybciej.

4. Mają bardzo dużą potrzebę kontaktu z rówieśnikami, jednak, że 
nie lubią pisać ręcznie, więc porozumiewają się za pomocą komunikatorów, 
emotikonów, memów oraz nagrań na Tik-Toku, dlatego często nazywani są 

„pokoleniem kciuka”, ponieważ o wiele bieglej posługują się klawiaturą swo-
jego smartfona niż długopisem. Bardzo lubią podróżować, poznawać nowych 
ludzi, co skutkuje budowaniem nowych relacji społecznych, które po powro-
cie do miejsca zmieszkania przenoszone są do sieci. 

„Przyjaźń”, „relacja”… zagubienie

Pokolenie sieci ma sposób postrzegania świata w większym stopniu per-
cepcyjny niż symboliczny. Tak też się uczą, posiadają zdolności wzrokowo-

-decyzyjne i ruchowe, wyćwiczone przez gry wymagające szybkich reakcji, są 
biegli w wyszukiwaniu informacji, jednak w sferze osobistej i w zakresie bu-
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dowania relacji ciągłe przebywanie w środowisku cyfrowym może utrudniać 
budowanie kontaktów. Wydaje się, że przedstawiciele e-pokolenia odczuwają 
związany z tym zjawiskiem dyskomfort-potrzeba bliskości z innymi ludźmi 
nadal jest obecna, ale niemożliwa do zaspokojenia, więc próbują ją zaspokoić 
na inne sposoby. 

„Paradoks naszych czasów polega na tym, że spotkanie się z drugim 
człowiekiem budzi lęk, dlatego wirtualne znajomości są sposobem na omi-
nięcie tej trudności. (…) Unikanie prawdziwego i konkretnego spotkania  
z innym człowiekiem i ze sobą samym jest powszechnym zjawiskiem: sieć jest 
niewątpliwie doskonałym ujściem dla tych lęków i rozczarowań.” (Cantelmi 
2014, s.194) Rodzi się zatem pytanie czy ucieczka w Internet to ucieczka 
do czy od ludzi? Zdania w tym względzie są podzielone. Na pewno jednak 
poprzez pozyskanie Internetu jako środowiska życia pozyskaliśmy inne spoj-
rzenie nie tylko na drugiego człowieka ale również na to, co nas z nim łączy.

Zjawiskiem które wiąże się z siecią i wydaje się jednym z tychże sposobów 
radzenia sobie z niemożnością zaspokojenia potrzeb relacji jest przedefiniowa-
nie przyjaźni. Profesor Uniwersytetu Yale, William Deresiewicz zjawisko owo 
opisał krótkim stwierdzeniem : „W social media relacja staje się wrażeniem.” 
(Cantelmi 2014, s. 113) „W erze mediów społecznościowych słowo „przyjaźń” 
ulega rozmyciu, rozciąga się obejmując swoim znaczeniem różne odmiany re-
lacji: znajomych, osoby z którymi się solidaryzujemy (np. bo należą do tego 
samego stowarzyszenia), które mają taki problem jak my lub toczą takie same 
batalie, a także relacje związane z pełnioną funkcją” (Cantelmi 2014, s. 112).

Z jednej strony mówi się o możliwościach bycia stale ze sobą online,  
z drugiej o rozluźnieniu więzi, zatarciu prawdziwości relacji, ich powierz-
chowności. Użytkownicy jako ludzie są coraz dalej od siebie mimo, ze mogą 
w każdej chwili, z każdego praktycznie miejsca poinformować o tym co robią. 

„Gdy mówi się o nowym trybie komunikacji, chodzi o to, że trwa zastępowa-
nie przez sieci społeczne tradycyjnych sposobów komunikacji, w szczególności 
tych fizycznych.” (Lombard 2009, s. 110). Ale relacja pozbawiona fizyczności 
staje się nieco zdepersonalizowana, przerysowana, podporządkowana wyłącz-
nie własnym potrzebom. Powoduje to powstawanie sytuacji swoistego kon-
sumpcjonizmu, relacji. Osoby uczestniczą w relacji dopóty, dopóki im się ona 
podoba i o ile napotkane trudności w życiu realnym nie są zbyt obciążające. 
Wiąże się to często z poczuciem odpowiedzialności za relację i potrzebą napra-
wiania tego, co można wyjaśnić, naprawić, zmienić, a wirtualna rzeczywistość 
(przez poczucie doraźności, anonimowości, wielości relacji) „zwalnia” z od-
powiedzialności. Wyłączenie komunikatora często jest zakończeniem relacji. 
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Spotkania w Internecie są intrygujące, ciekawe, niepozbawione dreszczy-
ku emocji, związanego z tym co nieznane, ale są także krótkotrwale, bywają 
podszyte niepewnością albo brakiem wiary w szczerość, swoistym dystansem, 
generowanym wszechobecnym w Internecie kłamstwem. Drugi człowiek  
w Internecie jest, mimo, że bliski i być może stale obecny to… obcy. Użyt-
kownicy lubują się w zakładaniu masek i uczestniczą w swoistej grze, która 
jest niczym goffmanowski teatr życia codziennego, gdzie każdy odgrywa swoje 
role doskonale wyuczone i wyćwiczone, ponieważ odtwarzane wielokrotnie.

Samotność  
jako nieodzowny element życia e-pokolenia. 
Idealny portret, idealne ciało,  
idealne życie jako źródło cierpienia

Trudnością związaną z poczuciem osamotnienia, także je implikującą są 
zaburzenia tożsamości, a raczej kłopoty związane z jej ustaleniem. W proble-
mie ustalenia tożsamości współczesnych ludzi dużą rolę odgrywają zjawiska 
związane z wysokim tempem życia, kultem młodości, promowaniem okre-
ślonych stylów życia. Mają one swoje egzemplifikacje w określonych typach 
osobowości, a także w swego rodzaju modzie na hiperaktywność, a przede 
wszystkim: doskonałość. W doskonałość wpisana jest również towarzyskość 
i bycie popularnym, co ciekawe przede wszystkim w realnym świecie. Osią-
gniecie takiego stanu rzeczy jest trudne, chociażby z powodu małej ilości czasu 
wolnego, który spędzamy z przyjaciółmi spoza sieci. 

Tożsamość internetowa jest zatem pewną autokreacją łączącą jak najwię-
cej cenionych przez internetową społeczność cech. Ów idealny obraz stylu 
życia, który rzekomo prowadzimy i prezentujemy dla potrzeb internetowej 
rzeczywistości, powoduje nieraz wewnętrzne konflikty związane z niegodze-
niem się na przemijanie, znudzeniem codziennością, poszukiwaniem ekstre-
malnych przeżyć i emocji. Promowany styl życia związany jest z promowany-
mi typami ludzi, społecznie akceptowanymi a nawet budzącymi podziw. Sieci 
społecznościowe z jednej strony osłabiają funkcjonującą w cyberprzestrzeni 
anonimowość i obcość relacji, z drugiej przyczyniają się do pobudzenia nie-
jako poczucia obowiązku/chęci autoprezentacji. „Tożsamość wirtualna, sta-
rannie konstruowana na facebookowym profilu, jest technologiczną formą 
naszej wizytówki.” (Cantelmi 2014, s. 163) Autoprezentacja w Internecie jest 
obarczona ciężarem, który ogólnie charakteryzuje to środowisko jak żadne: 
zwielokrotnienie grup znajomych powoduje niespotykane nigdzie indziej 
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zwielokrotnienie informacji. To zjawisko z jednej strony może być odczu-
wane jak ciężar (dość „obcy znajomi” wiedzą o nas bardzo dużo), z drugiej 
wiąże się z poczuciem anonimowości, i pozornego bezpieczeństwa ukrycia się 
za awatarem podczas publikowania treści w sieci. Wstawienie nie swojego 
zdjęcia, rysunku, ikony powoduje, że jednostka czuje się na nią schowana, 
bezpieczna, a więc bardziej skora do wyrażania negatywnych emocji i uczuć, 
których nie odważyłaby się ujawnić w realnym świecie. E-rzeczywistość daje 
jej taką możliwość i szansę, która coraz skrupulatniej jest wykorzystywana.

Budowanie własnej tożsamości wiąże się z przedstawieniem siebie jako 
osoby atrakcyjnej (również w wymiarze atrakcyjności fizycznej). Zjawisko 
to wiąże się z poczuciem konieczności dorównania wzorcom kultury z jed-
nej strony i z autopercepcją z drugiej. Trzeci aspekt zagadnienia odnosi się 
do możliwości fałszowania obrazu samego siebie, tak aby był on najbardziej 
zgodny z promowanymi wzorami. W rezultacie kreowanie siebie to swego 
rodzaju pogoń za ideałem, określanym i zmienianym niemal stale, z którym 
identyfikuje się użytkownik i z którym w ostatecznym zamiarze mają go iden-
tyfikować inni.

„Ciało ukazujące dychotomię natura-kultura” zyskuje w Internecie szcze-
gólną możliwość nadążania za relatywizmem świata współczesnego.” (Cantel-
mi 2014, s. 164) Internet jest w istocie środowiskiem wolności pojętej jako 
odejście od ram postrzegania poza nim: odchodzenie od ram konwenansu, 
zasad, a nawet tradycyjnego podziału na płeć powoduje relatywizm osiągający 
nieraz poziom absurdu. Wolność, piękno sprowadzanie ciała do poziomu „to-
waru na sprzedaż” przyczynia się do zagubienia poczucia tożsamości własnej, 
nieakceptacji cech przypisanych przez naturę. Nieraz zagubienie staje się źró-
dłem cierpienia.

Tożsamość w e-rzeczywistości jest niezwykle elastyczna i może podlegać 
nieustannej zmienności. Tu „nie jesteśmy obarczeni swą fizyczną powierz-
chownością ani innymi aspektami naszego fizycznego życia i możemy do 
woli modyfikować swój wygląd i osobowość. Jeżeli potrafimy szybko pisać 
na klawiaturze, szybko myślimy i mamy poczucie humoru, które sprawdza 
się także w oknie dialogowym, zostaniemy zauważeni i polubieni.” (Wallace 
2005, s.244)

Mówiąc o pokoleniu sieci często nazywa się je pokoleniem „ja” aby pod-
kreślić egocentryzm przypisywany jego członkom. Egocentryzm i egoizm 
przypisywany temu pokoleniu znajduje swoje odzwierciedlenie chociażby  
w stałej tendencji do personalizowania różnych zakresów swojego funkcjo-
nowania („moje dokumenty”, „moja poczta”, „moi przyjaciele”), ale głównie  
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w konsumpcyjnej postawie znajdującej swoje odzwierciedlenie w przeróżnych 
formach internetowej aktywności. Tonino Cantelmi mówi wręcz o cyfrowym 
narcyzmie, który służy uzyskaniu aprobaty (często za pomocą eksponowania 
lub wręcz przerysowywania własnego sukcesu) i który jest demonstracją ukry-
tej rywalizacji jednostek nie budujących w istocie głębokich więzi. Jak mówi 
Autor-internetowy narcyz „oscyluje między wyolbrzymionym obrazem siebie 
a poczuciem pustki wewnętrznej, (…), nawiązuje manipulacyjne relacje, nie 
wystarcza mu sukces, potrzebuje stałego okazywania wyższości.” (Cantelmi  
2014, s. 190-191)

Tożsamość użytkowników łączy się ściśle ze zjawiskami charakterystycz-
nymi dla społeczeństw szybko się przeobrażających, a to wydaje się aktualnie 
cechą większości współczesnego świata. Wielość wartości, odmienności, róż-
norodności powoduje swoiste rozluźnienie na poziomie modyfikacji swoich 
celów życiowych czy wyobrażenia o sobie. Przykładem warunkowania po-
wyższych jest zmienny rynek pracy. Współcześni muszą liczyć się z pewną 
niestałością wyznaczenia ścieżek kariery i koniecznością stałego poszukiwania 
nowych dróg rozwoju dla siebie. To powoduje, że współcześni muszą być 

„elastyczni” również w tym zakresie, zmieniać własne cele, wyznaczać nowe 
priorytety i (znów) trzymać się ich w planowaniu swoich działań i „planowa-
niu siebie”. „Ten wzorzec zmiany postaw określa się akronimem MAMA (mo-
ratorium/achievement/ moratorium/achievement). Okres moratorium w tym 
cyklu oznacza poczucie zwątpienia i niepewności co do tego, kim jesteśmy  
i co powinniśmy zrobić z naszym życiem. Kiedy znów sobie wszystko poukła-
damy przybierzemy nową tożsamość, któremu to stanowi towarzyszy głęb-
sze poczucie własnego „ja”, wszystko wraca do normy. (Wallace 2005, s.67).  
I choć brzmi to przewrotnie, zmienność wydaje się w Internecie stałą, do któ-
rej de facto trudno się dostosować i którą generuje wiele problemów zarówno 
w budowaniu relacji jak i w budowaniu obrazu samego siebie.

Wnioski

„W miarę rozwoju i standaryzacji narzędzi programistycznych służących 
wykorzystaniu sieci jako przestrzeni dla interakcji między ludźmi powinniśmy 
obserwować odwrót od tradycyjnej internetowej hierarchii społecznej fawory-
zującej zmysł techniczny. Poszerza się także przekrój ludzi okupujących różne 
środowiska Internetu, jak Pokolenie Z, i dotyczy to zarówno demografii jak 
i różnych ich zachowań.” (Wallace 2005, s.327 ) Wydaje się, ze opisywane 
zjawisko jest związane ze zmianą stylu życia współczesnych, z przenoszeniem 
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pewnych zachowań, relacji, adaptacji wartości, takich jak przyjaźń, bliskość, 
opieka i ich modyfikacji na polu cyfrowej egzystencji. 

Atomizacja rodzin, rozbicie ich, rozluźnienie więzi między członkami 
społeczności i grup, coraz mniejsza ilość czasu który możemy (i chcemy!) 
poświęcać drugiemu człowiekowi, wiąże się przecież z faktem zmian ekono-
micznych i społecznych, które implikują zmiany w stylu życia. Ciągły pęd za 
sukcesem pojmowanym już nie tylko w kategorii zawodowego rozwoju, ale 
także postrzeganym przez pryzmat „atrakcyjności prezentacji” powoduje prze-
niesienie środka ciężkości relacji interpersonalnych z „być z kimś” na „mieć 
czyjeś zainteresowanie” i ten fakt wydaje się niepokojącą oznaką swoistego 
konsumpcjonizmu wykluczającego personalizm. Samotność staje się wtedy 

„skutkiem ubocznym” popularności, bycia takim, jak dyktują to internetowe 
warunki funkcjonowania, a młodzi ludzie odczuwają skutki samotności w sie-
ci silniej niż kiedykolwiek. 

Koegzystencja świata wirtualnego i rzeczywistego stała się widoczna  
w każdej dziedzinie życia. Praktycznie świat, relacje międzyludzkie, działal-
ność zawodowa, nauka, spędzanie wolnego czasu zostało przeniesione na wy-
pikselowane ekrany komputera. Każdy ruch, jak czyni to „pokolenie Z” jest 
filmowany, opatrzony memem, zapisany w pliku na smartfonie i wrzucony do 
sieci. Następnie jego społeczną aprobatę mierzy się ilościami like’ów umiesz-
czonych pod zdjęciem, filmikiem czy postem. 

Pokolenie Z, czyli współcześni dwudziestolatkowie są bardzo biegli  
w technologiach komputerowych, żyjąc z blogowania i vlogowania, potrafią 
dostosować się do zmiennych warunków panujących w sieci, ale jednocześnie 
są najbardziej jak dotąd zagubionym pokoleniem, którym doskwiera samot-
ność w tłumie milionów ludzi Internetu.
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Streszczenie

Artykuł dotyka kwestii funkcjonowania społecznego w Internecie. Szcze-
gólną uwagę poświecono w nim kwestiom relacyjności, która w cyfrowym 
środowisku ma charakter odmienny niż w rzeczywistości realnej. Zjawiska 
takie jak zmieniona relacyjność, budowanie wyidealizowanego obrazu samego 
siebie, tożsamość w wymiarze cyfrowym wydają się korelować z cyfrowym 
charakterem świata online z jednej strony a poczuciem samotności z drugiej. 
Podkreślono przykład Generacji Z, e-pokolenia, jako ludzi doskonale odnaj-
dujących się w sieci, zaznajomionych z nowinkami technicznymi, biegłych 
w e-świecie a samotnymi w rzeczywistości. W artykule pokazano cechy  
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charakterystyczne Pokolenia Z w kontekście zmienności świata wirtualnego, 
biegłości w technologii i samotności w sieci.

Słowa kluczowe: Internet, tożsamość, relacyjność, samotność, pokole-
nie Z, generacja Z, e-pokolenie

Summary

This piece of writing emphasizes social functioning issues in the Inter-
net. The special attention has been dedicated to relational matters, which are 
distinctively perceived in digital environment than in the reality. Such phe-
nomena as changed relational, creating ideal self-image, identity in digital 
dimension seem to be correlate with the digital character of an on line world 
on the one hand and the feeling of loneliness on the other. The Generation Z 
has been taken into account as a example of people who are dealing perfectly 
with the net, they are accustomed with technological novelties, fluent in the 
e-world nevertheless lonely in the real one. The article describes characteristic 
features of the Generation Z in the context of virtual world’s changeability, 
fluency in technology and loneliness in the Internet.

Key words: Internet, identity, relational, loneliness, Generation Z, 
e-generation.
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PROBLEMATYKA TREŚCI OBRONNYCH 
OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 

DO OKRESU TRANSFORMACJI 
USTROJOWEJ 

JAKO PODSTAWA WSPÓŁCZESNEJ  
EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PROBLEMS OF DEFENSIVE CONTENT  
FROM THE END OF WORLD WAR II TO 2018  

AS THE BASIS FOR CONTEMPORARY  
EDUCATION FOR SECURITY

Historia jest nauczycielką życia
Cyceron

Wstęp

Okres II wojny światowej doprowadził do wielu zniszczeń Podczas oku-
pacji hitlerowskiej zaginęło i straciło z ̇ycie blisko 17 tys. nauczycieli (Schayer 
1957). Zniszczone i zdewastowane budynki szkolne stanowiły na dawnych 
ziemiach polskich przeciętnie ok. 30% liczby szkół, a na ziemiach zachodnich 
przekraczały nawet 50%. Umeblowanie szkolne uległo zniszczeniu w ok. 70%, 
pracownie i pomoce naukowe - w ok. 90%, a księgozbiory szkolne - blisko  
w 95% (Archiwum Ministerstwa Oświaty, s. 165). Straty materialne ponie-
sione, np. przez miasto Warszawa i jego mieszkańców, szacuje się na 18,20 
miliarda zł (według wartości złotówki z sierpnia 1939 r.), co czyni kwotę 45,3 
miliarda dolarów (Raport o stratach wojennych Warszawy 2004, s. 5).
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Zakończenie II wojny światowej wprowadziło nową rzeczywistość, gdyż po-
dobnie jak po I wojnie światowej, w oświacie należało przystąpić do budowania 
od podstaw bazy dydaktycznej i zapewnienia kadry dydaktycznej. Władze PRL 
(peerelowski ma znaczenie ironiczne, chyba że tak miało być) wezwały do uru-
chomienia szkolnictwa tak szybko, jak to było możliwe, aby jak największa liczba 
dzieci i młodzieży została objęta edukacją (Draus, Terlecki 2005, s. 298). Chodziło  
o wykorzystanie kadr nauczycieli powojennych (Draus, Terlecki 2005, s. 298).

Okres powstawania szkół to etap ciężkiej, mozolnej pracy zarówno ze stro-
ny nauczycieli, jak i uczniów. To oni porządkowali budynki, gromadzili sprzęt 
szkolny, a przede wszystkim zbierali książki, których brakowało. Warunki do 
nauki były wręcz spartańskie. Uczniowie rozpoczynali naukę w zdewastowanych 
budynkach szkolnych, w których brakowało szyb, ławek, tablic, stołów, krzeseł. 
Dzieci uczyły się, siedząc na podłodze, pisały na makulaturze, skądś zdobytej lub 
w zeszytach z papierowych worków (Wójcik 1968; Dereń 2011, s. 165).

W 1945 r. w Łodzi odbył się Ogólnopolski Zjazd Oświatowy, zwoła-
ny przez Ministerstwo, by ocenić sytuację w szkolnictwie. Przyjęto rezolucję, 
w której domagano się, m.in. przebudowy systemu szkolnego na zasadach: 
powszechności, bezpłatności, publiczności i jednolitości, upowszechnienia 
obowiązkowej os ́mioklasowej szkoły podstawowej, rozwijania szkolnictwa 
zawodowego i wprowadzenia obowiązku dokształcania dla młodzieży nie-
uczącej się w innych szkołach do 18 roku życia (Ogólnopolski Zjazd Oświa-
towy)., Jednym z osiągnięć było też uzyskanie od władz zgody na otwarcie 
szkół prywatnych oraz wyznaniowych. Szkoły te pomagały pan ́stwu w roz-
wijaniu oświaty, na którą było ogromne zapotrzebowanie społeczne mimo 
dość wysokiego czesnego i wychowania religijnego, które nie odpowiadało 
ówczesnym przeobrażeniom społecznym i politycznym. Z czasem, w miare ̨ 
poprawiania sytuacji ekonomicznej kraju, szkoły prywatne były stopniowo likwi-
dowane lub przejmowane przez państwo, aż w latach 50-tych doprowadzono 
do niemal całkowitego zaniku prywatnych szkół średnich (Będźmirowski 2014, 
s. 102). Kolejne zmiany dotyczyły, m.in. uznania klasy siódmej szkoły po-
wszechnej za obowiązkową dla wszystkich czy skrócenia czasu kształcenia  
w gimnazjach ogólnokształcących i zawodowych do trzech lat.

Dwa lata później powstała idea os ́mioklasowej szkoły powszechnej, wy-
sunięta przez Ministerstwo na Zjeździe Łódzkim, która odpowiadała projek-
tom Związku Nauczycielstwa Polskiego z czasów okupacji, oraz wcześniej-
szym koncepcjom, wysuwanym przed wojną przez działaczy oświatowych. 
Późniejsi ministrowie os ́wiaty, Czesław Wycech i dr Stanisław Skrzeszewski, 
który objął ten urząd powtórnie w lutym 1947 г., wprowadzili na Górnym 
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S ́ląsku i w kilkunastu innych powiatach ośmioklasową̨ szkołę podstawową. 
Na przeszkodzie stanęły trudności kadrowe, lokalowe i budżetowe, kto ́re 
uważano wówczas za niemoz ̇liwe do przezwyciężenia (GUS 1951, s. 11).  
W 1948 r. nastąpiła kolejna zmiana, gdy powołano 11-letnią szkołę powszech-
ną i 4-letnie licea. Zamknięto szkoły prywatne (Sowa 2011, s. 108-109). Po-
zostały tylko szkoły państwowe (Draus, Terlecki 2005, s. 303-304). Usta-
wa podpisana w 1961 roku (po 13 latach) urzeczywistniła uchwałę Zjazdu 
Łódzkiego z 1945 r. (Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce 
Ludowej) i dotyczyła wprowadzenia ośmioklasowych szkół podstawowych na 
terenie całego kraju. Prof. Jan Drausa oraz prof. Ryszard Terlecki zwrócili 
uwagę na fakt podzielenia jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej na ośmio-
letnią szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum. Szkoły zawodowe podzielo-
no na dwie kategorie: niższą, obejmująca 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe i 
2-letnie szkoły przysposobienia rolniczego, a także wyższą, na którą z kolei skła-
dały się 4-letnie 5-letnie technika i licea zawodowe oraz 2- lub 3- letnie technika 
i licea dla absolwentów niższych szkół zawodowych. Dla absolwentów ogólno-
kształcących liceów utworzono 2-letnie szkoły pomaturalne, techniczne, medyczne 
itp. (Będźmirowski 2014, s. 307).

Ważną datą w systemie edukacji jest rok 1966 r., gdy połączono Mini-
sterstwo Oświaty i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Stan ten obowiązy-
wał do 2006 r. Kolejne zmiany nastąpiły w 1975 r. poprzez wprowadzenie 
powszechnego szkolenia średniego w jednolitej 10-letniej szkole ogólnokształ-
cącej, utworzenie 2-letnich szkół przygotowujących na studia. 

W roku 1980 sytuacja w Polsce była niestabilna, pojawiały się pierwsze 
strajki, będące reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin (Dzieje.pl) Władze 
wycofały się z reformy szkolnictwa. Dopiero rok 1996 r. przyniósł zmiany. 
Mianowicie: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 
3-letnie szkoły zawodowe. Warto podkreślić trudną drogę systemu edukacyj-
nego po II wojnie światowej. Rozwój technologiczny, tempo i styl życia wy-
muszają dostosowanie wymagań edukacyjnych do XXI wieku. 

Zatem wydaje się słusznym przedstawienie tematyki treści obronnych  
w edukacji, kształtujących się od zakończenia II wojny światowej do roku 
szkolnego 2018/19, gdy III klasę skończył ostatni rocznik gimnazjum, koń-
cząc tym samym czas gimnazjów w polskiej oświacie. Przedstawiona tematyka 
ma za zadanie ujęcie problemu obronności w kontekście historycznym.

Edukacja obronna społeczeństwa  
po II wojnie światowej
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Według prof. Marka Kucharskiego celem edukacji było kształtowanie 
świadomości postaw patriotycznych, obronnych wszystkich obywateli poprzez po-
szerzenie wiedzy, służącej efektywniejszemu działaniu każdego obywatela w za-
leżności od wieku, rozwoju intelektualnego i zajmowanego stanowiska pracy (Ku-
charski 2002, s. 7). Treść nie różniła się, od okresu międzywojennego. Nie 
sposób nie zgodzić się ze słowami prof. Będźmirowskiego: zasadniczym celem 
edukacji obronnej powinna być ochrona i obrona ludności przed skutkami wojen, 
przekazanie podstawowej wiedzy, opanowanie umiejętności z zakresu posługiwa-
nia się bronią strzelecką, ogólnych zasad postępowania w czasie klęsk żywiołowych, 
a także zachowania się w czasie zagrożenia przy użyciu broni masowego rażenia. 
Praktycznie nikt niczego nowego nie wymyślił. Edukacja Obronna społeczeństwa 
to bardzo poważne przedsięwzięcia, którym powinni podlegać wszyscy obywatele, 
bez względu na wiek, wykształcenie, stanowisko i funkcje, pełnione na poszcze-
gólnych szczeblach administracji rządowej, samorządowej i tzw. niezespolonej. 
Problem polega na tym, że wymienione cechy edukacji obronnej, które każdy 
obywatel powinien posiadać, nie są praktykowane w XXI wieku. 

Przedmiot Przysposobienie obronne (Dz.U. nr 31, poz. 195.) został wpro-
wadzony do szkolnictwa od 1946 r. Reaktywowano także Państwowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego jako instytucję pań-
stwową, mającą znaczenie dla edukowania młodzieży szkolnej. Przystąpiono 
także do łączenia niezależnych organizacji młodzieżowych, takich jak Związek 
Młodzieży Polskiej (ZMP) oraz Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP). 

Młodzież w wieku 16-21 lat, która się nie edukowała w tzw. systemie 
zamkniętym (od szkoły zawodowej po studia i przymusową pracę), musiała 
przejść szkolenie i treningi wojskowe (musztra, szkolenie ogniowe, tereno-
znawstwo, łączność, taktykę, regulaminy) oraz szkolenie społeczno-polityczne 
w ramach Powszechnej Organizcji „Służba Polsce” (Sowa 2011, s. 115).

Od 1967 r. w szkołach podstawowych i zasadniczych szkołach zawo-
dowych realizowano przedmiot Przysposobienie wojskowe. Z kolei w 1967 
roku, ustawą z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, wprowadzono przysposobienie obronne (PO) 
młodzieży w szkole oraz powszechną samoobronę̨ ludności (Ustawa z dnia 21 
listopada 1967 r.). Tematyka przedmiotu dotyczyła zadań z zakresu samo-
obrony i przygotowywania do służby wojskowej. W szkołach średnich i lice-
ach oraz szkołach policealnych od 1969 r. realizowano przedmiot wychowanie 
patriotyczno–obronne. Zajęcia przygotowywały do działań zespołowych z ob-
szaru ochrony i obrony oraz do funkcji dowódczych w samoobronie. Jednak 
w latach 1952-1971 program został zmodyfikowany poprzez ograniczenie 
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tematyki wojskowej na rzecz tematyki związanej z bronią masowego rażenia 
(Bogusz 1979, s. 100). Tematyka została wprowadzona ze względu na po-
jawiające się zagrożenie bronią atomową, chemiczną i biologiczną. Państwa 
świata, np. Indie, USA, Pakistan, rozpoczęły eksperymenty z wybuchami ją-
drowymi. Wobec sytuacji międzynarodowej, Polska, stosownie do zagrożeń, 
zaczęła przygotowania edukacyjne. W programie przedmiotu Przysposobienie 
obronne zwiększono liczbę godzin o tematyce obrony przed bronią masowego 
rażenia, zmniejszając zajęcia z musztry i strzelania. 

Można stwierdzić, że celem Przysposobienia obronnego było przede wszyst-
kim nabycie przez młodzież umiejętności samoobrony oraz przygotowanie do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Uzupełnieniem było praktyczne naucza-
nie, które przygotowało uczniów do działania zespołowego (Araucz-Boruc 2015,  
s. 146-147).

Tabela 1. Tematy szkolenia młodzieży (mężczyźni/kobiety) oraz liczba godzin

Tematyka szkolenia 1952 1955 1957 1960 1964

Wychowanie polityczno- 
obronne

20/20 20/20 10/10 10/10 10/8

Obrona przed  
bronią masowego rażenia

23/23 14/14 15/15 17/17 31/26

Szkolenie sanitarne –/28 4/25 7/31 10/30 38/66

Szkolenie ogniowe 41/35 48/48 57/57 57/56 31/23

Musztra 16/12 20/9 23/16 27/21 16/7

Terenoznawstwo 20/12 32/22 28/22 36/33 16/15

Łączność –/– 13/20 2/13 7/13 2/10

Regulaminy 16/10 10/10 9/6 11/9 10/3

Zasady ruchu drogowego –/– 2/10 4/6 14/14 –/–

Szkolenie taktyczne 59/55 17/12 33/12 23/9 6/2

Wychowanie fizyczne 15/15 –/– –/– –/– –/–

Godziny do dyspozycji  
nauczyciela

–/– 2/2 12/12 –/– –/–

Suma godzin: 210/210 192/192 200/200 212/212 160/160

Opracowanie na podstawie Z. Szymańczak 1983, s. 64

Słusznie stwierdza prof. Będźmirowski, że kierunek ten został utrzyma-
ny do zastąpienia go Edukacją dla Bezpieczeństwa. Jednak w obecnej rzeczy-
wistości szybkiego postępu technologicznego, kulturalnego, szerzenia się  
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problemów migracyjnych, istnieje pewien niedosyt w dostosowaniu zagrożeń 
XXI wieku do treści programowych owego przedmiotu. 

Ważnym elementem nauczania było wprowadzenie obozów letnich PO, 
przygotowywanych przez organy wspomagające Ministerstwo Obrony Naro-
dowej (MON). Ustawa z 1967 r. zobowiązała organizacje i stowarzyszenia, np. 
Ligę Obrony Kraju, do prowadzenia działalności w ramach przysposobienia 
obronnego oraz uprawiania konkretnych dziedzin sportu (Kośmider 2014,  
s. 31).

Podstawowym celem było przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji 
pomocników nauczyciela przedmiotu przysposobienie obronne na zajęciach 
w szkole. W trakcie szkolenia zapoznawano ich z zagadnieniami wchodzący-
mi w zakres szeroko rozumianego szkolenia wojskowego (musztry, szkolenia 
strzeleckiego, posługiwania się mapami topograficznymi, udzielanie pierwszej 
pomocy medycznej itp.). W województwie pomorskim obozy odbywały się  
w nad jeziorem Garczyn, koło. Kościerzyny.

W okresie transformacji ustrojowej (1989 r.) system edukacji został pod-
dany kolejnym przemianom. Tematyka Przysposobienia obronnego w kwestii 
tzw. przygotowania woskowego młodzieży była ograniczona, a cele kształce-
nia poddano selekcji. Zmniejszono liczbę godzin, zwolniono wielu nauczycie-
li, którzy z pasją przekazywali wiedzę o wojskowości. Rozpoczął się czas usu-
wania przedmiotu na poziomie kształcenia tzw. systemu edukacji zamkniętej 
(szkoły podstawowe, średnie i wyższe). W szkołach policealnych zlikwidowa-
no pedagogikę obronną oraz kształcenie wojskowe na uczelniach wyższych. 
W konsekwencji doszło do zlikwidowania autonomiczności tego przedmiotu 
w szkołach podstawowych. Natomiast tematykę przedmiotu Przysposobienie 
obronne dołączono do przedmiotów: biologia, fizyka, chemia oraz w tzw. go-
dziny wychowawcze (Będźmirowski 2014, s. 107; Kaliński 2000, s. 102). Na-
leżałoby postawić pytanie: Czy wprowadzone zmiany po okresie wojennym: 
zwiększały bezpieczeństwo wśród obywateli? Wprowadzone zmiany ustrojowe 
miały niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo. Zaznaczyć należy, że bezpieczeń-
stwo jest procesem dynamicznym, zbiorem wzajemnie ze sobą powiązanych 
czynności, którego realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu. 
Nie można nikomu zagwarantować bezpieczeństwa, ale należy o nie dbać po-
przez edukowanie o zagrożeniach i przygotowywać w praktyce reagować na nie. 

Od 1952 do 1990 roku następowały modyfikacje w tematyce przedmio-
tu (24 zmiany, w tym 17 kompleksowe oraz 7 kosmetycznych) (Kucharski 
1902, s. 129). Rok 1999 wprowadził kolejne zmiany do przedmiotu Przy-
sposobienie obronne. Słusznie stwierdza prof. Będźmirowski, że częstotliwość 
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zmian wynikała z braku zrozumienia przez MEN, problematyki związanej  
z bezpieczeństwem państwa. Przytoczona sytuacja jest nadal aktualna. Z ko-
lei prof. Kucharski zaznacza, że częstotliwość dokonywanych zmian świadczy 
o niestabilności treści kształcenia obronnego oraz o braku jego koordynacji  
z systemem edukacji obronnej społeczeństwa w ogóle (Kucharski 1902, s. 129). 
Brak zharmonizowanego systemu edukacji obronnej spowodowało, że w po-
równaniu do krajów Europy Zachodniej mamy jeszcze wiele do zrobienia 
(Michalski 1995).

Podstawowe cele Przysposobienia obronnego (klasa liceum, technikum 
oraz zasadnicza szkoła zawodowa) to:

- kształtowanie pozytywnych dla obronności kraju postaw obywatelskich,
- przygotowanie do wykonywania samodzielnie okres ́lonych zadań obro-

ny cywilnej,
- pozyskanie spośród uczniów przyszłych kandydatów do wojskowych, 

szkół zawodowych.
Ponadto w szkołach średnich:

- przygotowanie do wykonywania podstawowych zadań w formacjach 
obrony cywilnej.

W skład programu wchodzą następujące zagadnienia:
1. Przyswojeniu przez uczniów ogólnej wiedzy obejmującej:
- patriotyczne i obronne przygotowanie społeczeństwa,
- system obronny PRL,
- charakter ewentualnej wojny oraz jej skutki,
- przedsięwzięeia obrony cywilnej zapewniające ochronę ludności w okre-

sie pokoju, zagrożenia i wojny,
- udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. 
2. Opanowaniu podstawowych umiejętności:
- działania po ogłoszeniu sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmu,
- posługiwania się typowymi i zastępczymi środkami ochrony przed 

skażeniami,
- udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy,
- orientowania się w terenie i wykonywania najprostszych pomiarów.
- posługiwania się podstawowymi, technicznymi środkami łączności, 
- oddawania celnego strzału z karabinka sportowego oraz w szkole s ́redniej;
- wykonywania częściowych zabiegów sanitarnych i specjalnych,
- czytania topograficznej mapy wojskowej. 
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3. Pogłębianiu i rozwijaniu postaw społecznych:
- patriotycznych i obronnych,
- poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny oraz prze
konania o słusznos ́ci i koniecznos ́ci realizowania przedsięwzięć ́ obron-

nych, a szczególnie z zakresu obrony cywilnej,
- poszanowania symboli narodowych i wojskowych oraz miejsc pamięci 

narodowej,
- uznania dla służby wojskowej i w formacjach obrony cywilnej,
- gotowości do udzielania pomocy poszkodowanym,
- przestrzegania dyscypliny osobistej i społecznej (MEN, s. 5-6).
Od nauczycieli, odpowiedzialnych za Przysposobienie wojskowe (PW) 

młodzieży, oczekiwano ukończonych studiów wyższych z tej dziedziny. 
Dodatkowo nauczyciel PW powinien posiadać stopień wojskowy co naj-
mniej podoficera rezerwy (Kośmider 2014, s. 30). Natomiast cele określone  
w programach nauki wymagały od pedagogów umiejętności wojskowych oraz 
szerokiej wiedzy z różnych dziedzin (Szymańczak 1983, s. 63). Obecnie wo-
bec kwalifikacji nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa stawia się większe 
wymagania. Mianowicie zgodnie z prawem stanowisko nauczyciela może 
zajmować osoba, posiadająca wyższe wykształcenie z odpowiednim przygoto-
waniem pedagogicznym, która uzyskała co najmniej studia pierwszego stop-
nia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa lub inne studia pierwszego stopnia, 
pod warunkiem, że posiada studia podyplomowe o specjalności edukacji dla 
bezpieczeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem (Szymańczak 1983, s.64) od na-
uczycieli wymaga się ukończenia kierunku studiów zgodnych z nauczanym 
przedmiotem (zajęciami) lub ukończenia studiów magisterskich na innym 
kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych powinien za-
wierać treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. 

Kwalifikacje formalne, niezbędne do zatrudnienia nauczyciela w szkole, 
określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre-
ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli, niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 
Edukacji dla Bezpieczeństwa powinna nauczać osoba, która: 

– ma wykształcenie wyższe magisterskie (zatrudnienie w liceach i techni-
kach) lub studia stopnia I (zatrudnienie w gimnazjum) na kierunku zgodnym 
z nauczanym przedmiotem (Edukacja dla Bezpieczeństwa);

– ma wykształcenie wyższe magisterskie (zatrudnienie w liceach i techni-
kach) lub studia pierwszego stopnia (zatrudnienie w gimnazjach) na kierunku, 
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którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów 
w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego 
przedmiotu (Edukacji dla Bezpieczeństwa);

– ma wykształcenie wyższe magisterskie (zatrudnienie w liceach i tech-
nikach) lub studia pierwszego stopnia (zatrudnienie w gimnazjach) i studia 
podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (Edukacja dla Bezpieczeń-
stwa) (Grzyb 2011, s. 106).

Warunkiem koniecznym jest także posiadanie przygotowania pedago-
gicznego poprzez ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicz-
nego, organizowanych i prowadzonych przez uczelnie wyższe lub placówki 
doskonalenia nauczycieli, w wymiarze co najmniej 270 godzin. W trakcie 
zajęć, umożliwiających uzyskanie przygotowania pedagogicznego, uczestnik 
nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metody-
ki danego przedmiotu oraz odbywa praktykę pedagogiczną w wymiarze nie 
mniejszym niż 150 godzin. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy wymagają dodatkowych kwalifikacji. Niezbędne jest ukończenie 
szkolenia, zorganizowanego na podstawie rozporządzenia, potwierdzonego 
stosownym zaświadczeniem (Martuszewska 2020). Ze względu na szybki roz-
wój cywilizacyjny, edukowanie młodych ludzi nabiera wielkiego znaczenia. 
Najtańszą metodą jest przekazywanie konstruktywnej wiedzy na temat zagro-
żeń. Odpowiednie przygotowanie uczniów w dziedzinie edukacji dla bezpie-
czeństwa powinno zapewnić dążenia do zachowania pokoju. 

1 września 2012 r. Przysposobienie obronne zostało usunięte ze szkół 
ponadgimnazjalnych (reforma z 1999 r.). Wprowadzono przedmiot Edukacja 
dla Bezpieczeństwa, który od 2009 r. realizowany był również w gimnazjach.

Warto podkreślić, że Edukacja dla Bezpieczeństwa powinna zawierać 
także treści dotyczące historii wojskowej. Istnieje ścisły związek między histo-
rią wojskową i aktualnymi potrzebami sił zbrojnych. Stanowiąc ważny dział 
nauk historycznych, historia wojskowa posiada duże znaczenie praktyczne do woj-
ska. Historia wojskowa ma bardzo doniosłe znaczenie jako czynnik wychowawczy, 
gdyż uczy cenić należycie czynniki moralne przede wszystkim czynnik woli. Daje 
możliwość zaszczepienia żołnierzowi tradycji jego przodków i związania go dzię-
ki tradycji z własnym oddziałem, wyrobienia poczucia obowiązku i solidarności, 
oraz zrozumienia doniosłości momentu poświęcenia się w imię wyższych celów. 
(Laskowski O. (red.) 1996, s. 375-376). Są to niewątpliwie cechy, które nale-
żałoby przypisać obywatelowi polskiemu.
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Zakończenie

Edukacji dla Bezpieczeństwa nie możemy sprowadzać wyłącznie do sy-
tuacji „tu i teraz”. Obok współczesnych inicjatyw edukacyjnych, posiada ona 
swoje historyczne uwarunkowania, a także przyszłe, nieznane obszary, wyma-
gające projektowania działań naprawczych i prognoz rozwoju. Czerpiąc z hi-
storii, można pomóc w kształtowaniu obywateli przygotowanych na zagroże-
nia XXI wieku. Marginalizowanie obronności w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
utrudnia kształtowanie kultury i środowiska bezpieczeństwa. 

Ważna jest rola nauczyciela, rozwijającego kompetencje, pozwalające czło-
wiekowi odpowiadać na wyzwania i zagrożenia współczesnego świata. Meryto-
ryczne przygotowanie nie jest gwarantem skuteczności jego działań. Zmieniające 
się oczekiwania i doświadczenia społeczne, potrzeba współtworzenia otaczają-
cej nas przestrzeni, subiektywne podejście do problematyki zagrożeń oraz zróż-
nicowanie grup, do których kierowane są inicjatywy edukacyjne, sprawiają, że 
współczesny nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa powinien być także dosko-
nale przygotowany metodycznie (Włodarczyk; Sadowska-Wiecech; Rokitowska 
2018, s. 198).

Świadomy i bezpieczny człowiek tworzy świadome i bezpieczne 
społeczeństwo. Autorytet i wzorce naukowe w Edukacji dla Bezpieczeństwa 
mają wpływ na aspekt związany z kształceniem oraz rozwojem obywateli. 
Odpowiednie przygotowanie w relacji między mistrzem a uczniem wywierają 
silny wpływ na kształtowanie cech osobowościowych.
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1989 Program szkół ponadpodstawowych Przysposobienie obronne. Liceum ogól-

nokształcące, liceum zawodowe i technikum zasadnicza szkoła zawodowa, 
Warszawa.

Raport o stratach wojennych Warszawy
2004 Raport o stratach wojennych Warszawy, https://www.um.warszawa.pl/si-

tes/default/files/Raport_o_stratach_wojennych_Warszawy.pdf (dostęp: 
20.06.2020).

Rezolucja Zjazdu Pedagogicznego
1946 Rezolucja Zjazdu Pedagogicznego w Łodzi, „Głos Nauczycielski” nr 4.

MEN
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca  



93

PROBLEMATYKA TREŚCI OBRONNYCH ...

2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrud-
nić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończone-
go zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Schayer W.
1957 Naród bronił swego istnienia, „Głos Nauczycielski”, nr 49.

Sowa A.L.,
2011 Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków.

Szymańczak Z.
1983 Rys historyczny wychowania obronnego w polskim systemie oświa-

ty 1945–1975, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej”  
w Bydgoszczy – „Studia z Nauk Społecznych”, z. 6.

Włodarczyk E., Sadowska-Wiecech E., Rokitowska J.
2018 Edukacja dla bezpieczeństwa. Istota i uwarunkowania, Kraków.
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Streszczenie

Historia dostarcza rzetelnej wiedzy o ojczyźnie, zarówno o wydarzeniach 
zwycięskich, jak i trudnych, które wpływają na rzeczywistość. Powinniśmy 
czerpać z historii i nie powielać błędów przeszłości, a wzrastać w mądrości. 
Problematyka obronna od zakończenia II wojny światowej była wielokrotnie 
modyfikowana. Jednak wiele wartościowych treści, dotyczących obronności  
z tamtego okresu, nie zostało wykorzystanych w programie nauczania Eduka-
cji dla Bezpieczeństwa.

Celem artykułu jest przedstawienie tematyki treści obronnych w edu-
kacji, kształtujących się od zakończenia II wojny światowej do roku szkolne-
go 2018/19, gdy III klasę skończył ostatni rocznik gimnazjum, kończąc tym 
samym czas gimnazjów w polskiej oświacie. Przedstawiona tematyka ma za 
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zadanie ujęcie problemu obronności w kontekście historycznym.

Słowa kluczowe: przysposobienie obronne, przysposobienie wojskowe, 
obronność

Summary

The story of passing reliable knowledge about the homeland, two about 
winning and difficult events that affect reality. We should draw on history 
and not make mistakes but grow in wisdom. Defense issues have been modi-
fied since the end of World War II. However, many different content, defense 
issues and period, cannot be used in the Education for Security curriculum.

The purpose of the article is to present the subject of defensive content 
in education, which developed from the end of World War II to the school 
year 2018/19, when the third grade finished the last year of junior high school, 
thus finishing junior high school in Polish education. The presented subject is 
to solve the problem of defense in a historical context.

Keywords: defensive adoption, military adoption, defense
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MIASTO SAMOTNOŚCI –  
SAMOTNOŚĆ MIASTA …- 

 JEDNOSTKA W PRZESTRZENI 
WSPÓŁCZESNEGO MIASTA 

CITY OF LONELINESS - CITY LONELINESS ...  
- AN INDIVIDUAL IN THE SPACE OF A MODERN CITY

Wstęp

Na wstępie konieczne jest rozróżnienie dwóch pojęci – samotność i osa-
motnienie. Samotności bardzo często jest zjawiskiem pozytywnym o ile trwa 
krótko – matka szóstki dzieci poszukuje chwili samotności, czasu tylko dla sie-
bie; student „ucieka” do biblioteki z akademika, aby w samotności móc przy-
gotować się do egzaminu a osoba w trudnej sytuacji wybiera się na samotną 
wycieczkę aby przemyśleć zaistniała sytuację. W takich wypadkach jednostka 
ludzka poszukuje samotności, wręcz do niej dąży. Inaczej jest w przypadku 
osamotnienia. Pojęcie to nie posiada pozytywnych korelacji i jest zjawiskiem 
niezwykle destrukcyjnym dla jednostki. Przed jego odczuwaniem nie chroni 
płeć, wykształcenie, posiadane pieniądze czy stan cywilny. Badacze tacy jak  
J. Śliwak, U. Reizen oraz ks. J. Partyka podkreślają:

„mechanizacja i automatyzacja świata, dynamiczne przemiany społecz-
no-obyczajowe, gwałtowny rozwój mediów i internetu, urbanizacja, 
wzrastające tempo życia i nieustanne dążenie do zwiększania wydaj-
ności pracy oraz nastawienie na ustawiczną edukację i specjalizację 
mają także wpływ na jakość i częstość kontaktów interpersonalnych, 
powodując ich depersonalizację, często prowadząc do wzrostu anoni-
mowości lub całkowitej izolacji między ludźmi” (Śliwak, Reizer, Par-
tyka 2015, s. 62). 
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W literaturze odnajdujemy szereg definicji i kategoryzacji pojęcia osa-
motnienie. Większość z nich podkreśla zjawiska, których zaistnienie świadczy 
o poczuciu osamotnienia u jednostki. Są to: odczuwanie lęku i dyskomfortu 
psychicznego, stany lekowe, zerwanie kontaktów z innymi osobami oraz trud-
ność ich nawiązywania, poczucie zagrożenia psychicznego oraz zahamowanie 
rozwoju jednostki (Dołęga 2003, s. 22-24; Kmiecik-Baran 1998; Rembowski 
1992). A. Maslow podnosi, że osamotnienie wynika z braku miłości. Pisze: 
„potrzeby miłości obejmują obdarzenie uczuciem i przyjmowanie uczucia. 
Kiedy nie są zaspokojone, dana osoba będzie dotkliwie odczuwać nieobecność 
przyjaciół, partnera lub partnerki, dzieci. Będzie pragnąć związku z ludźmi, 
tęsknić za miejscem w grupie lub rodzinie i z wielką intensywnością dążyć 
do osiągnięcia tego celu. Będzie to dla niej ważniejsze, niż cokolwiek innego 
na świecie, i może nawet zapomnieć, że kiedyś, kiedy najważniejszy był głód, 
miłość wydawała się nierealna, niepotrzebna i nieważna. Teraz najgorsze są 
cierpienia wynikające z samotności, ostracyzmu, odrzucenia, braku przyja-
ciół i zakorzenienie” (Maslow 2006, s. 68). E. Fromm natomiast podkreśla, 
że „pragnienie zanurzenie się w unii z innymi ludźmi pojawia się zarówno  
w najniższych zrachowaniach, takich jak sadyzm i destrukcja, jak i wyższych 

– solidarności na podstawie ideałów i przekonań. Jest również zasadniczą przy-
czyną potrzeby adaptacji – istoty ludzkie bardziej obawiają się wykluczenia ze 
społeczności niż śmierci” (Fromm 1995, s. 170-171). Potwierdza to założenia 
Arystotelesa, że człowiek przede wszystkim jest zwierzęciem społecznym. 

T. Lake opisując kształtowanie się poczucia samotności określa je jako 
proces. Według psychologa odbywa się w trzech etapach: 

1. Faza pierwsza, wywołana przez czynniki zewnętrzne. Jednostka 
odczuwa blokadę przed nawiązywaniem kontaktów z innymi osobami 
i eliminuję tzw. zasadę wzajemności. 

2. Faza druga pojawia się, gdy jednostka traci zaufanie do innych 
osób – nie wchodzi w relacje międzyludzkie;

3. Faza trzecia polega na utracie zdolności do wchodzenia w in-
terakcje – jednostka ma poczucie, że otoczenie się nią nie interesuje  
i traktuje ją z obojętnością (Lake 1993). 

Proces osamotnienia na każdym z tych etapów można zatrzymać, ko-
nieczny jest jednak kontakt z drugą osobą. Wydaje się, że przestrzeń publiczna 
jest idealnym miejscem do pomocy osobie osamotnionej poprzez okazanie jej 
wsparcia. Celem mojego artykułu jest analiza przestrzeni publicznej miasta  
i mechanizmów funkcjonowania jednostki w jej obszarach. Celem artyku-
łu jest odpowiedzieć na pytanie czy współczesna przestrzeń miasta buduje 
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poczucie wspólnotowości czy wręcz przeciwnie – wpływa destrukcyjnie na 
jednostkę nasilając jej poczucie osamotnienia. 

Fragmentaryzacja przestrzeni miejskiej

W przestrzeni zurbanizowanej możemy wyróżnić szereg obszarów: domu, 
osiedla, komunikacyjny (sieci dróg i chodników, ścieżek rowerowych), prze-
strzeń wypoczynku i rekreacji oraz przestrzeń publiczną. B. Jałowiecki analizu-
jąc sytuację współczesnego miasta podkreśla, że jeszcze niedawno „miasto było 
pełne ulic, placów, pustych przestrzeni, skwerów, ogrodów, a także wolnych 
terenów w mniejszym lub większym stopniu nieużytkowych, oczekujących 
na swoje przeznaczenie” (Jałowiecki 2007, s. 13). Współcześnie w procesie 
metropolizacji przestrzeni miejskiej zauważyć możemy zanik tego zjawiska. 
Wielkie miasta posiadają budowę zwartą, wręcz „pochłaniają” ulice. Centra 
metropolii tracą funkcję mieszkaniową. Jałowiecki podnosi, że:

 „likwidacja funkcji mieszkaniowej pociąga za sobą ograniczenie dal-
szych funkcji: handlu, usług i rozrywki. Oznaczało to w istocie koniec 
ulicy i powstanie nowej formy przestrzennej – miejskiej drogi, któ-
rej funkcja została w nowych częściach miasta została ograniczona do 
przemieszczania się pojazdów. Likwidacja ulicy ograniczyła przestrzeń 
publiczną miasta, której istotą jest wolność, swoboda wyrażania w roz-
maity sposób swoich poglądów, możliwości ekspresji, różnorodności 
społecznej i obyczajowej” (Jałowiecki 2007, s. 13).

 W. Benjamin opisuje to zjawisko podkreślając, że eliminacja przestrzeni 
ulicy wpływa niekorzystnie na jednostkę, ponieważ:

 „ulice są mieszkaniem zbiorowości. Zbiorowość to wiecznie niespo-
kojna, zawsze ruchliwe jestestwo żyjące, doznające, poznające i odczu-
wające miedzy murami domów, tak jak poszczególne jednostki – pod 
osłoną czterech ścian. Dla tej zbiorowości lśniące emalią szyldy skle-
powe są ozdobami równie pięknymi, a może nawet piękniejszymi od 
olejnych obrazów wiszących w mieszczańskim salonie; mury z napisem 
‘naklejanie afiszów zakazane’ to jest pulpit do pisania, kiosk z gazetami 
to jej biblioteka, skrzynki pocztowe to jej brązy, ławki to umeblowanie 
jej sypialni, a tarasy kawiarń są jej balkonem, z którego nadzoruje ona 
życie w swoim domu” (Benjamin 2005, s. 469-470).

Pozbawiając miasto przestrzeni publicznej pozbawia się jej przestrzeni 
wspólnej, w której społeczeństwo i jednostka określają siebie. 
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Współczesne miasta doświadczają także innego rodzaju przekształceń: 
w swojej strukturze tracą wyodrębnione, pojedyncze centrum; handel oraz 
wymiana towarów odbywa się w specjalnie przygotowanych budynkach (np. 
w centrach handlowych, galeriach) oraz ciągłego poczucia zagrożenia i lęku. 
Napięcie społeczne wywołane tego rodzaju zjawiskami generuje kolejne nega-
tywne zjawiska jak: tworzenie się dzielnic i osiedli zamkniętych, wyodrębnie-
nie się grupy tzw. „marginesu społecznego”, podziału na „swój” i „obcy” oraz 
marginalizacji społecznej. Jak podkreśla K. Czakaj i A. Niesporek we współ-
czesnym mieście – metropolii „zarówno jednostki, jak i całe grupy społeczne 
uległy lub też zagrożone są procesem społecznej marginalizacji” (Czakaj, Nie-
sporek 2004, s. 69) z którym wiąże się szereg zjawisk pokrewnych: niepew-
ność, brak stałości, upośledzenie, bezbronność, ubóstwo, nędza, nierówność 
społeczna, segregacje, odrzucenie oraz inne (Kowalak 1998, s. 16). 

Przytaczane powyżej zjawiska są pochodnymi postępującej fragmentary-
zacji i prywatyzacji przestrzeni publicznej miasta. Jałowiecki nazywa go wręcz 
gettoizacją. Pisze, że: „gettoizacja przestrzeni powoduje, że osoby o podob-
nym poziomie wykształcenia, dochodu i kapitału kulturowego żyją w enkla-
wie, mając niewielkie możliwości kontaktu z innymi. Ograniczenie możliwo-
ści wzajemnego przekazu kulturowego powoduje poczucie wzajemnej obcości, 
a nierzadko wrogości” (Jałowiecki 2007, s. 24). Jednostki ludzkie unikają się i 
mijają. M. Szczepański i W. Ślązak-Tranzbir podnoszą, że przyczyną tego ro-
dzaju separacji jest tworzenie granic – tych prawdziwych, administracyjnych 
oraz mentalnych. Jednostka ludzka ma poczucie, że w niektórych obszarze 
miasta jest „niepotrzebna” lub „niechciana” (Szczepański, Ślazak-Tranzbir 
2007, s. 48). T. Sławek podkreśla, że: 

„opuszczeni i poniżeni stają się gniewni, margines zaczyna kłaść się 
groźnym cieniem na spokojnym i <porządnym> centrum”. Pytanie, ja-
kie formułują opuszczeni brzmi: <Czy potraficie spojrzeć nam w oczy? 
Wy, którzy macie pieniądze, żyjecie wygodnie i dostatnio? Wy, któ-
rzy pozornie żyjecie razem, czy potraficie spojrzeć w oczy nam, którzy 
żyjemy osobno?> Takie pytanie jest już tylko polityczną prowokacją, 
uliczną manifestacją zamykającą próbę porozumienia i zasklepiającą 
obydwie strony w szczelnych skorupach , z jednej strony na ulicach 
gett, z drugiej w pilnie strzeżonej dzielnicach dobrobytu. Granica, 
chodź czasem niewidzialna, jest szczelna” (Sławek 1998).  

Każdorazowe przekroczenie tej granicy wywołuje lęk, przerażenie oraz 
poczucie odrzucenia. 
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Szczególną formą tkanki miejskiej jest tzw. gated communities – są to 
przestrzenie, „[…] których mury i płoty wykluczają publiczny dostęp do ulic, 
chodników, parków, plaż, rzek i placów zabaw […] wszystkich zasobów, które 
bez tych bram i murów byłoby otwarte i używane przez wszystkich obywateli” 
(Blakely, Snyderb 1997, s. 2).  Pierwsze tego rodzaju przestrzenie powstały 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku. Z jednej strony były one ucieleśnieniem aspiracji nowopowstałej klasy 
średniej, z drugiej strony jednak odpowiedzią na narastające poczucie strachu 
społecznego. W Polsce postawanie gated communities powiązane jest z nasi-
lającymi się podziałami społecznymi. Po 89. roku, w wyniku nasilających się 
różnicami pomiędzy klasą średnia a najuboższą grupą mieszkańców kraju, w 
przestrzeniach miast zaczęły wyodrębniać się przestrzenie „wyłączone” – eks-
kluzywne osiedla, które skupiały w sobie nowo kształtującą się klasę społeczną. 
J. Gędecki przedstawicieli tego nowego środowiska społecznego nazywa „ofia-
rami strachu” (Gadecki 2007, s. 93). Podnosi, że „do dyskursu trafiły poję-
cia i metafory: fortecy, getta dla bogatych, wspólnoty pogardy itp. Problem 
nowych, luksusowych osiedli powstających w rzeczywistości polskich miast 
zdominował całość praktyk dyskursywnych i przesłonił np. fakt oddolnych  
i indywidualnych akcji grodzenia majątków wspólnot mieszkaniowych”  
(Gadecki 2007, s. 93). Filozofia strachu zamknęła ludzi we własnych domach, 
osiedlach, przestrzeniach. Zerwała więzi pomiędzy sąsiadami, rodzinami oraz 
wspólnotami. Często sąsiedzi mieszkający w jednej klatce mieszkaniowej nie 
znają się, unikają a nawet unikają wzajemnie. 

Wykluczenie jednostki w przestrzeni miasta 

R. Kapuściński w Hebanie w czasie autorefleksji opisuje siebie wśród 
tubylców. Podnosi, że „ludzie. Tutejsi miejscowi. Jakże pasują do tego kra-
jobrazu, światła, zapachu. Jak tworzą jedność? Jak człowiek i krajobraz są 
nierozerwalną, uzupełniającą się harmonią, wspólnotą, tożsamością? […] 
My kształtujemy nasz krajobraz, a on formuje rysy naszych twarzy. Biały 
człowiek jest wśród tych palm, lian, w tym buszu i dżungli jakimś dziwacz-
nym i niepowtarzalnym wstrętem” (Kapuściński 1999, s. 7-8).  Rozważa-
nia podróżnika w sposób analogiczny przenieść można na obszary wielko-
miejskie. Jednostka we współczesnym mieście podporządkowana jest relacji  
w aspekcie produkcji –konsumpcji. W relacjach społecznych podawana jest 
atomizacji, powierzchowności i przelotności kontaktów (Krajewski 2003,  
s. 49), przy jednoczesnym zarysowaniu ostrej granicy pomiędzy swój –obcy.  
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Z. Bauman zjawisko to nazywa mikrofobią, czyli alergicznemu traktowaniu kogoś  
„z poza”, kogoś „obcego” (Bauman 2003, s. 238-240). Tego rodzaju relacje 
społeczne wpływają na kształtowanie się tkanki miejskiej i rozwój współcze-
snej metropolii. W literaturze z zakresu nauk społęcznych przyczyn tego zja-
wiska podawanych jest wiele. Za najważniejsze z nich uznać można: powsta-
wanie gett kapitalistycznych (gdzie bariery przestrzenne nie tworzą stany czy 
klasy, tylko ekonomia i grubość portfela), tworzenie obszarów o ograniczonej 
ruchliwości społecznej (osiedla zamknięte, „selekcja” w klubach lub restaura-
cjach), tworzenie ogromnych osiedli jako mechanizmów segregacji (np. osie-
dla socjalne) oraz społeczne eliminowanie „niewygodnych” grup społecznych 
(Pirveli, Rykiel 2007, s.73-78). Zjawiska te wpływają na relacje sąsiedzkie  
w rozumieniu globalny (całego miasta), lokalnym (sąsiedztwo np. w bloku) 
oraz samego poczucia solidarności społecznej (Handke 1997). T. Kowalik 
podnosi, że współczesna struktura tkanki miejsko - społecznej oraz „to co 
się dzieje w tych środowiskach sprzyja raczej społecznej dekompozycji […]. 
Populacja ubogich jest do tego stopnia zdezintegrowana, że nie umie znaleźć 
wspólnego języka. […] Nie są oni w stanie powołać do życia stałej organiza-
cji broniącej ich interesów. Związki zawodowe, które potencjalnie mogliby 
podjąć funkcję ich ochrony mają dość własnych problemów” (Kawalak 1998, 
s. 38). 

Procesem wykluczenia i marginalizacji w przestrzeni miejskiej szczegól-
nie do tchnięte są jednostki bezrobotne oraz ich rodziny, chore przewlekle 
i niepełnosprawne oraz osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, 
w tym rodziny wielodzietne. M. Szczepański analizując współczesne zróżni-
cowanie mieszkańców miast podnosi, że „do kategorii wykluczonych coraz 
częściej zalicza się także osoby zatrudnione, często pełnoetatowe, ale skrajnie 
nisko uposażone, z trudem nisko przekraczające ustawowe minimum płaco-
we. Można zatem mieć zatrudnienie, niekiedy nawet w dużej firmie i być 
skazanym na życiową wegetację” (Szczepański 2004, s. 190). Marginalizacja 
finansowa rodzi natomiast korupcję, wzbudza większy lęk oraz zwiększa dy-
stans społeczny. Tereny miasta zamieszkałe przez tego rodzaju społeczności 
nazywane są „krainami umarłej energii”, zamieszkaną

„[…] przez ludzi, którzy nie mogą czerpać już z przeszłości, nie są  
w stanie budować przyszłości; nie potrafią budować do końca swo-
jej tożsamości, ponieważ to, co określało ją do tej pory, przestało być 
ważne. Nędza materialna mieszkańców krainy umarłej energii jest tu 
[…] jedynie metaforą ich pustki duchowej, totalnego braku kapita-
łu kulturowego i niedostatecznie rozwiniętego kapitału społecznego. 
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Pozbawieni jakiejkolwiek metafizycznej racji istnienia, wiodą życie 
zawieszone w próżni […]. Jałowe jest to wszystko: czekanie, jedzenie, 
gadanie. W pewien sposób to ludzie żyjący w Matrixsie. Na każdym, 
nawet najbardziej obskurnym budynku widoczna jest przytwierdzo-
na antena satelitarna – jedyna wtyczka do świata społecznego, jedyna 
forma łączności getta biedy i wykluczenia z otoczeniem” (Szczepański, 
Ślązak-Tazbir 2007, s. 42-43). 

Podsumowanie

Współczesny człowiek żyje w świecie „przesiąkniętym” strachem - oba-
wia się o swoją pracę (ciągle zmieniające się koniunktury ekonomiczne i go-
spodarcze) rodzinę lub potomstwo. Z programów telewizyjnych dowiaduje 
się o zagrożeniach typu: korupcja w polityce, przestępczość zorganizowana 
czy katastrofa klimatyczna.

 „Ryzyko w ponowoczesnym świecie, stale podtrzymywane przez środ-
ki masowego przekazu, staje się problemem codziennego życia. […] 
Ponieważ trudno jest ograniczyć ryzyko globalizacji, można próbować 
zabezpieczyć się w skali lokalnej. Próbą takiego zabezpieczenia jest 
schronienie się w osiedlach <za bramą> daje złudzenie bezpieczeństwa 
i ochrony przed wrogim otoczeniem. Powstają zatem nowe miejskie 
społeczności, których głównym, jeśli nie jedynym spoiwem jest strach” 
(Jałowiecki 2010, s. 299).

 Społeczność za bramą poszukuje własnej tożsamości – odrębnej od oto-
czenia niebezpiecznego, wrogiego i nieprzyjemnego. Osoby ubogie, chore lub 
niepełnosprawne ulegają procesowi marginalizacji społecznej. Są wykluczani 
z przestrzeni społecznej, spychani na obrzeża życia codziennego. 

Analizując przestrzeń społeczną współczesnego miasta możemy zaobser-
wować narastające zjawisko osamotnienia i wykluczenia jednostki. Powstawa-
nie osiedli strzeżonych, centr handlowych o wysokim standardzie oraz ośrod-
ków turystycznych powoduje, że marginalizowani mieszkańcy miasta unikają 
tego rodzaju miejsc. Przestrzeń publiczna – z definicji wspólna – nie może 
być użytkowana przez osoby ubogie lub niepełnosprawne. Chronią je bariery 
fizyczne (mury, schody, płoty) oraz mentalne (ubioru, sposobu zachowania  
i wypowiedzi). Jak podkreśla Aleksander Wallis: 

„Mieszkańcy metropolii mieszkają i pracują w odległych i niepowiąza-
nych ze sobą miejscach, korzystają z odmiennych obszarów informa-
cyjnych, czynni są w różnych rytmach pracy i wypoczynku, obracają 
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się w izolowanych przez siebie środowiskach zawodowych i odmien-
nych subkulturach. Nie wiążą ich żadne wspólne cele, wartości oraz 
przestrzenie sakralne. W sprawach <swego miasta> łączy ich najwyżej 
wspólne poczucie bezradności. Twory te nadal nazywane są jednak 
miastami” (A. Wallis, Koncepcja miasta i kryzys miasta, referat wygło-
szony podczas Zjazdu Socjologów w Łodzi w 1981 roku (maszynopis 
powielony). 

Przestrzeń miasta łączy a jednocześnie dzieli swoich mieszkańców. Gra-
nica pomiędzy samotnością i osamotnieniem jest bardzo cienka – czasami 
wręcz nie można jej dostrzec. Takie zjawiska jak wykluczenie ekonomiczne, 
marginalizacja społeczna osób niepełnosprawnych czy narastające lekki spo-
łeczne nasilają poczucie osamotnienia. Celem artykułu była próba odpowie-
dzieć na pytanie czy współczesna przestrzeń miasta buduje poczucie wspólno-
towości czy wręcz przeciwnie – wpływa destrukcyjnie na jednostkę nasilając 
jej poczucie osamotnienia. W kontekście analizy wydaje się, że w większości 
struktura relacji w przestrzeni miejskiej bardziej dzieli niż łączy. Struktura 
współczesnych  metropolie niszczy wspólnotowość, relacje międzyludzkie  
i partnerskie, indywidualizuje podmioty społeczne zabierając im jednocześnie 
poczucie bezpieczeństwa. Współczesne programy naprawcze np. koncepcja 
miasta spójnego dążą do naprawy sytuacji. Niestety wydaje się, że znajdujemy 
na początku tej trudnej drogi.
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Streszczenie:

Analizując strukturę współczesnego miasta możemy zaobserwować takie 
zjawiska jak: fragmentaryzacja jej przestrzeni, marginalizacja obszarów ubo-
gich, dominacja przestrzeni prywatnej nad przestrzenią publiczną oraz po-
wstawanie gett biedy i dobrobytu. Zjawiska te prowadzą do zwiększania się  
u jednostki poczucia lęku oraz jej osamotnienia. Zjawiska związane z prze-
kształceniem przestrzeni miejskiej powiązane są także ze zmianami w obsza-
rach relacji społecznych. Jednostki chore, niepełnosprawne lub ubogie wy-
kluczane są z życia społecznego oraz pozbawione możliwości korzystania ze 
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wszystkich obszarów przestrzeni miejskiej. 

Słowa klucze: przestrzeń miasta, osamotnienie, wykluczenie, margina-
lizacja społeczna

Summary

Analyzing the structure of a modern city, we can observe such phenome-
na as: fragmentation of its space, marginalization of poor areas, domination of 
private space over public space and the emergence of poverty and prosperity 
ghettos. These phenomena lead to anxiety and loneliness. Phenomena associa-
ted with the transformation of urban space are also associated with changes in 
the areas of social relations. Sick, disabled or poor people are excluded from 
social life and deprived of the opportunity to use all areas of urban space.

Keyword: city space, loneliness, exclusion, social marginalization
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O ISTOCIE REGIONALIZACJI  
W UJĘCIU BLISKOWSCHODNIM.  

STUDIUM PRZYPADKU  
LIGI PAŃSTW ARABSKICH
ON THE ESSENCE OF REGIONALIZATION  

IN THE MIDDLE EAST. ARAB LEAGUE CASE STUDY

Wstęp

Integracja regionalna stanowi jedno z najważniejszych obszarów badań 
stosunków międzynarodowych. Choć procesy globalizacyjne i transnacjona-
lizacja globalnych stosunków politycznych stanowi immanentną cechę badań 
systemu międzynarodowego w XXI wieku, niezwykle istotną zmienną po-
zostaje integracja regionalna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
istoty regionalizacji gospodarczo-politycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
roli Ligii Państw Arabskich. Biorąc pod uwagę wskazane założenia, hipoteza 
artykułu wskazuje, że Liga Państwa Arabskich stanowi główny filar integracji 
instytucjonalnej regionu Bliskiego Wschodu. Natomiast hipoteza pomocni-
cza identyfikuje głębokie dysproporcje gospodarczo-społeczne jako główne 
determinanta bliskowschodnich problemów integracyjnych. Wskazane hi-
potezy determinują następujące pytania badawcze: czym charakteryzuje się 
bliskowschodnia integracja regionalna?; b) jakie główne funkcje Ligii Państw 
Arabskich wynikające z integracji regionalnej?; c) jakie są główne przeszkody 
dla dalszej integracji polityczno-gospodarczej Bliskiego Wschodu? Artykuł 
składa się ze wstępu, który skupia się na analizie perspektywy teoretycznej 
artykułu. W dalszej części rozważania prezentują kontekst definicyjny pro-
blemu regionalizacji bliskowschodniej. Następnie zostaje przedstawiona ana-
liza historii oraz funkcjonowania Ligii Państw arabskich oraz identyfikacja 
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głównych problemów integracyjnych regionu Bliskiego Wschodu. Artykuł 
jest opracowany poprzez metodę systemową, historyczną oraz technikę case 
study.

W dzisiejszym systemie międzynarodowym sąsiadujące ze sobą państwa 
mają tendencję do budowania regionalnych bądź subregionalnych klastrów, 
aby poprawić swoją zdolność do sprostania niespotykanemu wcześniej roz-
przestrzenianiu się nowych globalnych wyzwań. Zjawisko to można anali-
zować zarówno jako proces odgórny nazywany regionalizmem bądź proces 
oddolny jako regionalizację. Regionalizm nakreśla współpracę aktorów sto-
sunków międzynarodowych zazwyczaj w dziedzinie gospodarczej, instytucjo-
nalne lub bezpieczeństwa które realizowane są na szczeblu decyzji politycz-
nych. Regionalizację natomiast zdefiniować możemy jako wzrost aktywności 
regionalnej, która charakteryzuje się interakcjami gospodarczymi bądź spo-
łecznymi między podmiotami niepaństwowymi – często poszczególnymi jed-
nostkami, korporacjami lub organizacjami pozarządowymi (Legrenzi 2013,  
s. 1). Pojęcie regionalizmu jest swego rodzaju sztuczną konstrukcją, która 
została stworzona przez ekspertów w celu klasyfikowania i porządkowania 
rzeczywistości. Oznacza to, że w zależności od przyjętych kryteriów lub wy-
znaczników teoretycznie istnieje niezliczona ilość regionów. Jednak każdy  
z nich może pozostawać dyskusyjny. Definicja regionalizacji zależy od danej 
perspektywy badawczej i często dalece wybiega poza zakres nauk politycznych 
(Grzela 2011, s. 1). Według J. Nye’a pojęcie regionu jest ściśle uzależnione od 
interpretacji. Jego zdaniem region w znaczeniu międzynarodowym stanowi 
ograniczoną liczbę państw, które połączone są geograficzną bliskością i współ-
zależnością (Nye 1986, s. 4-5). 

Bliski Wschód jest jednym z najważniejszych regionów geopolitycznych 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Region ten możemy wy-
odrębnić w oparciu  o wiele kryteriów: historyczne, geograficzne, kulturowe 
i cywilizacyjne. Od początku XX wieku był on istotnym elementem polityki 
zagranicznej wielkich mocarstw, a od zakończenia drugiej wojny światowej 
jednym z najbardziej konfliktogennych miejsc na świecie. Większość tych an-
tagonizmów zazwyczaj ma charakter narodowościowy, religijny i polityczny, 
które kształtują się wokół rywalizujących ze sobą idei panarabizmu i syjoni-
zmu (Nye Jr 2009, s. 260). Istnieje wiele możliwości zastosowania teorii bez-
pieczeństwa oraz stosunków międzynarodowych w odniesieniu do Bliskiego 
Wschodu. Przede wszystkim region ten należy rozpatrywać przez jego histo-
ryczną integrację z globalnym systemem zarówno politycznym jak i gospodar-
czym. W istotny sposób warunkuje to samą definicję państwa i ograniczone 
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możliwości jego działania w ujęciu bliskowschodnim. Ponadto zrozumienie 
stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie oraz relacji poszcze-
gólnych państw z mocarstwami światowymi ma charakter instytucjonalny. 
Skupia się zatem na czynnikach wpływających na procesy decyzyjne w gra-
nicach państwa. Analizując relacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 
trzeba brać pod uwagę także kilka poziomów. Pierwszy z nich dotyczy stricte 
globalnych struktur władzy, drugi odnosi się do konkretnych regionów, trze-
ci natomiast skupia się na ruchach państwowych oraz społecznych (Halliday 
2009, s. 350).

Początki integracji regionalnej  
na Bliskim Wschodzie

Początkiem integracji i współpracy narodów arabskich było ich dąże-
nie do emancypacji spod panowania tureckiego oraz kolonialnego ze strony 
Wielkiej Brytanii  i Francji. Działania te oparte były o idee jedności świata 
islamu, które miały wzmocnić ruchy narodowowyzwoleńcze. Zaczęto wów-
czas odwoływać się do nacjonalistycznych koncepcji panarabskich, których 
początek sięga VII wieku. Wartości te zaczęły oddziaływać na coraz liczniejsze 
warstwy społeczne doprowadzając w końcu do stworzenia przez ich zwolenni-
ków pierwszych struktur organizacyjnych (Cesarz  1998, s. 105-105). Pierw-
szym wyrazem próby regionalizmu na Bliskim Wschodzie było założenie Ligii 
Państw Arabskiej (bądź Ligi Arabskiej) w 1945 roku. Był to polityczny i ide-
ologiczny projekt zakładający zjednoczenie ludność w ramach jednej organi-
zacji, która funkcjonować miała w oparciu o idee i koncepcje panarabizmu 
(Legrenzi 2013, s. 4). 

W marcu 1945 roku z związku z postanowieniami konferencji aleksan-
dryjskiej państwa arabskie (Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Jemen, Liban, Syria 
i Transjordania) podpisały Pakt ustanawiający Ligę Państw Arabskich. Celem 
organizacji było zacieśnianie więzi pomiędzy członkami w oparciu o wzajem-
ne poszanowanie niepodległości i suwerenności państw. Liga jako podwalina 
arabskiego regionalizmu miała być gwarantem współpracy w sprawach gospo-
darczych, finansowych, komunikacyjnych, intelektualnych, społecznych oraz 
obywatelskich (Cesarz 1998, s. 104). Od początku istnienia organizacji pod-
jęto wiele prób wypracowania jej linii politycznej. W celu konsolidacji świata 
arabskiego usiłowano udoskonalić wewnętrzne mechanizmy Ligii oraz zak-
tywizować jej działanie na arenie międzynarodowej. Początkowo działania te  
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sprowadzały się jedynie do zapewnianie wolności i niepodległości wszystkim 
Arabom zwłaszcza na terytorium Lewantu (Cesarz 1998, s. 104). 

Stworzenie Ligii Państw Arabskiej było nieodłącznym wyrazem arab-
skiego nacjonalizmu. Zdaniem Freda Halliday’a nacjonalizm jako ideologia 
dostarcza pewnego zbioru koncepcji na temat organizacji ludzi w społecz-
nościach. Określa ich odpowiednie formy polityczne i organizacje. Dyktuje 
również jak powinny przebiegać relacje między państwami reprezentującymi 
poszczególne narody. Nacjonalizm sprowokował wiele sporów w naukach 
społecznych w ogóle, a w szczególności w stosunkach międzynarodowych. 
Odegrał istotną rolę zarówno w czasie trwania oraz po zakończeniu zimnej 
wojny. Choć często uważany jest za przeszłość nacjonalizm jest istotnym ele-
mentem globalizacji bowiem jest związany ze zjawiskiem takimi jak migracja, 
wolny handel czy kulturowy transnacjonalizm. Paradoksem nacjonalizmu jest 
to, że choć jako ideologia podkreśla odrębność państw i ludzi, to sam jest wy-
nikiem globalnego procesu, w którym wszystkie kraje są włączone do jednego 
systemu politycznego i normatywnego (Halliday 2001, s. 441). 

W otoczeniu wielu organizacji międzynarodowych i regionalnych Liga 
Państw Arabskich od początku wyróżniała się wśród innych ze względu na 
charakter przynależności. Mając na uwadze, że inne organizacje zazwyczaj 
jako podstawowe kryterium członkostwa wyznaczają zasięg geograficzny 
(np. Unia Afrykańska, Unia Europejska, Stowarzyszenie Narodów Azji Po-
łudniowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich) członkostwo 
w LPA opiera się na wspólnej kulturze i języku. Znaczenie uniwersalności 
często było problematyczne dla regionu Bliskiego Wschodu ponieważ swego 
rodzaju powszechność była zawsze postrzegana jako kwestia drugorzędna wo-
bec tożsamości arabskiej. W przeciwieństwie do traktatów ustanawiających 
inne organizacje Liga Państw Arabskich w swoim statucie nie umieściła zapisu 
określającego ją jako instytucję regionalną (Halliday 2001, s. 441). Organiza-
cja była zatem wyrazem tożsamości, mimo iż często dążyła do przekraczania 
ograniczeń kulturowych i geograficznych. System, który powstał w ramach 
funkcjonowania LPA był wyrazem interakcji pomiędzy nowopowstałymi 
państwami na Bliskim Wschodzie oraz ich poglądami na temat wyłaniające-
go się porządku światowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(Mohamedou 2015, s. 1221). 



111

O ISTOCIE REGIONALIZACJI W UJĘCIU BLISKOWSCHODNIM ...

Funkcjonowanie Ligi Państw Arabskich

W działalności Ligi Państw Arabskich można odnotować jednak kilka 
sukcesów przede wszystkim w zakresie wypracowywania wspólnego stanowi-
sko wobec kwestii spornych. W 1950 roku Liga podpisała oraz zatwierdziła 
traktat o Wspólnej Obronie oraz powołała Radę Wspólnej Obrony (trakta-
tu nie podpisał jednak Irak i Jordania). W ramach organizacji uzgodniono 
jednolita politykę wobec Izraela. W kwietniu 1950 roku przyjęto rezolucję 
nr 314 zakazującą państwom członkowskim zawierania oddzielnych trak-
tatów bądź porozumień z tym państwem (za złamanie tej rezolucji groziło 
wykluczenie z LPA o czym przekonał się Egipt) (Egypt and the Arab Le-
ague). Państwa członkowskie LPA wypracowały również wspólne stanowisko  
w czasie kryzysu sueskiego wyrażając poparcie dla egipskiej nacjonalizacji ka-
nału. Ponadto wspólnie potępiono interwencję wojsk brytyjskich w Omanie 
(1957) oraz wojsk brytyjskich i amerykańskich w Jordanii i Libanie (1958). 
Skuteczne okazały się również mediacje LPA w sporze iracko-kuwejckim (1961) 
(Mohamedou 2015, s. 1222). Podczas gdy Liga Państw Arabskich w minimal-
nym stopniu angażowała się w debatę na forum ONZ to jednak szybko zdecy-
dowała się rozwinąć silne więzi z tą organizacją w ramach bezpieczeństwa. Or-
ganizacja Nardów Zjednoczonych była systematycznie zaangażowana, często  
w ramach wspólnych misji z LPA, praktycznie we wszelkie konflikty na Bli-
skim Wschodzie (w szczególności wojny izraelsko-arabskie, wojnę domowa 
w Libanie, I wojnę w Zatoce Perskiej oraz wydarzenia związane z Arabską 
Wiosną). Współpraca LPA i ONA osiągnęła swój szczyt w trzech najbardziej 
istotnych momentach. Przede wszystkim podczas wojny w Zatoce Perskiej 
w latach 1990-1991, interwencji w Libii w 2011 roku oraz zaangażowaniu 
w wojnę domową w Syrii od 2011 roku. Początkowo po inwazji Kuwejtu 
na Irak przez Saddama Husajna w sierpniu 1990 roku Liga Arabska była po-
dzielona co do słuszności tej decyzji. Jednak wspólnie z ONZ podjęła decyzję 
o nałożeniu embarga gospodarczego na Bagdad, a następnie wyraziła zgodę 
na interwencję zbrojną pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. I Wojna  
w Zatoce uwidoczniła jednak problemy doskwierające Lidze, która zadziałała 
wówczas w sposób nieodpowiedni i w efekcie dopuściła aktorów zewnętrz-
nych do wpływania na system bezpieczeństwa w regionie. W 2011 roku LPA 
poparła rezolucje przyjęte w sprawie Libii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 
które pozwoliły na interwencje przeciwko reżimowi Muammara Kadaffiego 
prowadzoną w ramach NATO. Wreszcie, w związku z rewolucją wymie-
rzoną przeciwko prezydentowi Syrii Baszarowi al-Assadowi w marcu 2011 
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roku, Liga Arabska poprowadziła wspólną misję obserwacyjną we współpracy  
w ONZ w celu monitorowania sytuacji w kraju. Mimo zaangażowania w sze-
reg sporów Liga Państw Arabskich w nieznacznym stopniu przyczyniła się do 
rozwiązywania konfliktów zbrojnych (Mohamedou 2015, s. 1222-1227). 

Ocena działalności Ligii Państw Arabskich

Mimo wielu endogenicznych i egzogenicznych inicjatyw podejmowa-
nych od 1945 roku regionalizm na arabskim Bliskim Wschodzie przyniósł 
niezadowalające rezultaty.  Fakt ten tłumaczyć mogą między innymi różne ce-
chy struktury politycznej i ekonomicznej poszczególnych państw tworzących 
ten system. Integracji regionalnej nie sprzyjają strukturalne rozbieżności po-
między poszczególnymi państwami (jednoczesna obecność monarchii konser-
watywnych, republik czy semi-demokracji), które opracowują rozbieżne pro-
gramy polityczne. Ponadto istotny wpływ na procesy regionalizacji na Bliskim 
Wschodzie mają dysproporcje gospodarcze i populacyjne (Weiss 2017, s. 1-7). 
Największe różnice w liczbach uwidaczniają się pomiędzy Katarem, a Jeme-
nem w szczególności biorąc pod uwagę PKB obydwu krajów na mieszkańca. 
Mimo silnego nawoływania do konsolidacji arabskiej jedności efekt okazał się 
odwrotny. Już od końca lat 60. państwa arabskie zwróciły się w stronę idei 
suwerenności państwowej co znacznie ograniczyło możliwości efektywnego 
funkcjonowania ponadnarodowych organizacji (Mohamedou 2015, s. 1222). 
Ponadto efektywność Ligi Państw Arabskich w rozwiązywaniu konfliktów jest 
niejednoznaczna. W niektórych przypadkach jak np. w wojnie domowa w Li-
banie (1975-1990) zakończonej porozumieniami z Taif działalność Ligi była 
decydująca. W innych przypadkach działalność LPA jest ograniczona ponie-
waż państwom członkowskim trudno jest osiągnąć wspólne stanowisko. Pod-
czas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej oraz wojny domowej w Libii państwa 
arabskie solidarnie optowały za apelowanie do Rady Bezpieczeństwa ONZ  
o rozwiązanie konfliktów (Gheit 2017). Z drugiej strony podczas wojny do-
mowej w Syrii państwa członkowskie podjęły wspólną decyzję polityczną za-
wieszając członkostwo tego państwa w swojej organizacji w 2011 roku. Ta 
bezprecedensowa decyzja była zwrotem w kierunku poszanowania praw czło-
wieka na Bliskim Wschodzie. Dlatego LPA funkcjonuje raczej jako między-
narodowe forum negocjacyjne aniżeli instytucja (Mohamedou 2015, s. 1221). 

Istnieje szereg politycznych implikacji dla skutecznej regionalizacji Bli-
skiego Wschodu. Proces ten uniemożliwiają również wpływy zewnętrzne oraz 
międzynarodowe sojusze, które oddziałują na wewnątrzregionalne podziały 
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co obnaża słabość instytucji na poziomie państwowym i regionalnym. Trud-
no określić w jakim stopniu bądź czy w ogóle brak demokracji w warunkach 
bliskowschodnich wpływa na stopień regionalizacji. Autorytaryzm kojarzo-
ny zazwyczaj jako przeciwieństwo rządów prawa powoduje brak zaufania do 
struktur politycznych na poziomie międzypaństwowym. Jednak przypadek 
ASEAN mógłby sugerować, że regionalizm może odnieść sukces mimo, człon-
kostwa autorytarnych reżimów w ramach organizacji (Legrenzi 2013, s. 4).  
W świecie arabskim koordynacja polityczno-dyplomatyczna występuje bar-
dziej na poziomie osobistym i nieformalnym aniżeli na dążeniu do wypraco-
wywania wspólnych norm i wartości (Arab Cultural Awareness 2006, s. 2-18). 
Ponadto wśród państw arabskich istnieje konflikt pomiędzy interesem naro-
dowym, a integracją. Z teoretycznego punktu widzenia regionalizm pociąga 
za sobą uniwersalizację krajowych struktur państwowych. Aby liberalizacja i 
integracja zakończyły się sukcesem musi istnieć koalicja polityczna, która fa-
woryzowałaby obie alternatywy. Niemniej jednak reżimy arabskie nastawione 
są raczej na własny interes narodowy w tym również utrzymywanie statusu 
quo. Problemem jest również zewnętrzna penetracja regionu. Bliskowschod-
nia historia obcej dominacji nie ma podobieństwa w innych regionach świata. 
Uważa się, że asymetria między państwami arabskimi, a potęgami kolonialny-
mi jest jedną z najistotniejszych przyczyn utrudniających współpracę regional-
ną (Legrenzi 2013, s. 5).  Ponadto porozumienia bilateralne pomiędzy super-
mocarstwami, a poszczególnymi reżimami, które potwierdzały i potwierdzają 
zależność gospodarczą od kwestii bezpieczeństwa, zniechęcają poszczególne 
państwa do wdrażania wspólnych koordynacji (Legrenzi 2013, s. 4). 

Biorąc pod uwagę międzynarodowy wymiar ekonomii politycznej za-
uważyć możemy nierozerwalny związek polityki i gospodarki. To wzajemnie 
oddziaływanie sfery politycznej i gospodarczej ujawnia się w stosunkach po-
między państwami Bliskiego Wschodu, a także pomiędzy tymi państwami,  
a światem zewnętrznym. Zarówno w wymiarze regionalnym jak i globalnym 
stosunki gospodarcze wpływają na stosunki polityczne jednocześnie je domi-
nując (Budnikowski 2006, s. 48). Wspólne wartości arabskie są w warunkach 
bliskowschodnich ważne zarówno na szczeblu regionalnym jak i ponadregio-
nalnym. Zanim powstał nowoczesny porządek światowy miała miejsce eko-
nomia transnarodowa. Poszczególne gospodarki krajów Bliskiego Wschodu 
stanowią obecnie odrębne elementy - inaczej w niż w przeszłości. Powsta-
nie instytucji granicy państwowej i tym samym polityki celnej zahamowały 
kontakty pomiędzy poszczególnymi plemionami. W rezultacie handel we-
wnątrzregionalny odgrywa znacznie mniejszą rolę niż wymiana z bardziej 
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rozwiniętymi krajami (Halliday 2009, s. 32-323). Większość państwowych 
gospodarek w regionie Bliskiego wschodu ma charakter rentierski lub semi-

-rentierski. Oznacza to, że są one nastawione przede wszystkim na produkcję 
oraz eksport ropy naftowej bądź gazu co silnie uzależnia je od zewnętrznych 
płatności  z czy wiąże się ryzyko wystąpienia tzw. „choroby holenderskiej”. 
(Lagrenzi 2013, s. 5) 

Problem dalszej integracji regionalnej Bliskiego 
Wschodu

Sytuację komplikuje również brak komplementarności. Arabskie pań-
stwa Bliskiego Wschodu są bardzo podobne pod względem struktury eks-
portu i importu. Po niepowodzeniu strategii substytucji importu (charakte-
rystycznej dla rozwijających się gospodarek w latach 60.) państwa Bliskiego 
Wschodu w odróżnieniu od krajów latynoamerykańskich bądź azjatyckich nie 
dokonały rekonwersji industrializacji. Od lat 70. skutkuje to jeszcze więk-
szym uzależnieniem od produkcji ropy naftowej i pogłębiającą się wspomnia-
ną wcześniej chorobą holenderską. Komplementarność i dywersyfikacja jest  
z jedną z podstawowych cech charakteryzujących gospodarczą integrację re-
gionalną (dobrym przykładem jest chociażby porozumienie NAFTA). Poważ-
nym problemem jest także niski poziom handlu międzyregionalnego. Podob-
ne struktury ekonomiczne wyjaśniają brak zainteresowania wyminą handlową 
między sobą. Handel wewnątrzregionalny w świecie arabskim waha się od  
6 do 9 procent wówczas gdy w Ameryce Południowej (w ramach m.in. Mer-
cosur) ten sam wskaźnik oscyluje między 11, a 23 procent (Rubin i Katulis 
2019, s. 124-140).

Nadrzędnym tematem związanym ze współpracą regionalną na Bliskim 
Wschodzie jest paradoksalny fakt, że podczas gdy poszczególne kraje regionu 
borykają się z podobnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i spo-
łecznymi region nadal pozostaje jednym  z najmniej zintegrowanych obsza-
rów na świecie. Państwa arabskie stoją obecnie w obliczu poważnych wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem i częstym brakiem poparcia społecznego, któ-
re w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczania możliwości zbudowa-
nia wspólnych narzędzi współpracy. Jednak biorąc pod uwagę demokratyczne 
przemiany jakie dokonały się w ostatnich kilku latach w wyniku arabskiej 
wiosny perspektywa dla współpracy międzynarodowej może ulec poprawie. 
Sceptycy twierdzą jednak, że mimo reorientacji politycznej istnieje wciąż wie-
le problemów, które stoją na drodze do integracji. Eksperci wskazują na dwa 
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podstawowe problemy. Jednym z nich jest przede wszystkim utrzymujący się 
konflikt izraelsko-arabski. Drugim natomiast wciąż obecna  dominująca po-
zycja Stanów Zjednoczonych w regionie (Brock 2012, s. 2-8).  Warto również 
zwrócić uwagę, że integracja regionalna na obszarze Bliskiego Wschodu nie 
ogranicza się jedynie do działalności państwowej. Ważnym elementem ten 
współpracy jest także działalność transgraniczna, która odnosi się zarówno 
do inicjatyw poszczególnych społeczeństw jak również organizacji o charak-
terze terrorystycznym. Szczególną role odgrywają organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które przyczyniły się do obalenia zastygłych reżimów jedno-
cześnie tworząc nowe systemy polityczne. Wszelkie te działania zyskały popu-
larność dzięki rozwojowi technologii oraz mediów społecznościowych (Rubin 
i Katulis 2019, s. 124-140). 

Podsumowanie

Dyskusja dotycząca funkcjonowania Ligii Państw Arabskiej i jej przyszłej 
roli zazwyczaj skupia się na krytyce. Wspólne stanowisko opinii publicznej 
lekceważy Ligę jako nieistotną organizację, która nie jest w stanie osiągnąć 
wyznaczonych celów. W pewnym sensie jest to prawdą. W przeszłości LPA 
była narzędziem w rękach dyktatorskich rządów. Biorąc pod uwagę względ-
ną bezczynność organizacji w zakresie interwencji jedną  z najważniejszych 
przyczyn tego stanu rzeczy była preferencja państw członkowskich wobec in-
terwencji międzynarodowych (w szczególności interwencji z ramienia ONZ). 
Był to jednen z ważniejszych czynników ograniczających potencjał Ligi Państw 
Arabskich do planowania  i wykonywania operacji terenowych. Jednak przy 
zmieniającej się politycznej dynamice użyteczność tej organizacji może ulec 
zmianie. Eksperci są zgodni co do tego, że powstania w krajach arabskich 
stwarzają wiele możliwości, aby ta regionalna instytucja mogła odgrywać bar-
dziej wiodącą rolę i wspierać demokratyczne przemiany państw członkow-
skich w wielu różnych aspektach. Liga Państw Arabskich powinna ustalić kry-
teria określające wolne, uczciwe, wiarygodne i demokratyczne wybory. Ów 
normom powinny towarzyszyć również konkretne możliwości wdrażania tych 
kryteriów, a także sposoby ich monitorowania. LPA ma również szansę być 
niezwykle pomocna dla nowopowstałych demokracji na Bliskim Wschodzie, 
które próbują budować instytucje kodyfikujące swoje systemy. Potrzeba po-
mocy w zakresie rozwoju instytucjonalnego była jasna w Libii, ale Liga była  
nieobecna w tym procesie. Podobna sytuacja miała miejsce podczas konfliktu 
w Sudanie (Ulger i Hammoura 2018, s. 35-39). 
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Streszczenie

Integracja regionalna stanowi jedno z najważniejszych obszarów badań 
stosunków międzynarodowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawie-
nie istoty regionalizacji gospodaro-politycznej ze szczególnym uwzględnie-
niem roli Ligii Państw Arabskich. Artykuł składa się ze wstępu, który skupia 
się na analizie perspektywy teoretycznej artykułu; przedstawienia kontekstu 
definicyjnego problemu regionalizacji bliskowschodniej; analizy historii oraz 
funkcjonowania Ligii Państw arabskich; identyfikacji głównych problemów 
integracyjnych regionu Bliskiego Wschodu. Artykuł jest opracowany poprzez 
metodę systemową, historyczną oraz technikę case study.

Słowa kluczowe: regionalizacja, Bliski Wschód, integracja regionalna, 
integracja gospodarcza, Liga Państw Arabskich
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Summary

Regional integration is one of the most important areas of research into 
international relations. The purpose of this article is to present the essence of 
economic and political regionalization, with particular emphasis on the role 
of the League of Arab States. The article consists of an introduction that focu-
ses on the analysis of the theoretical perspective of the article; presenting the 
definition context of the problem of Middle East regionalization; analysis of 
the history and functioning of the League of Arab States; identification of the 
main integration problems of the Middle East region. The article is developed 
through a systemic, historical method and case study technique.

Key words: regionalization, Middle East, regional integration, econo-
mic integration, Legaue of Arab States
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ROLA KOBIETY  
W ŻYCIU RELIGIJNYM ISLAMU

THE ROLE OF WOMEN IN THE RELIGIOUS LIFE OF ISLAM

Wstęp

Prawa, które przysługują kobietom w państwach, w których wyznawa-
ny jest islam są zróżnicowane pod wieloma aspektami. Dużą rolę w statusie 
prawnym odgrywają:

1) ekonomiczne względy;
2) różna interpretacja prawna;
3) podział wyznawców na szyitów i sunnitów;
4) tradycja;
5) zwyczaje.

Rola kobiet w islamie wzbudza zainteresowanie w państwach zachod-
nich, często mają na to wpływ znaczące różnice kulturowe oraz interpretacja 
poprzez pryzmat zachowań grup terrorystycznych.

Niewątpliwą rolę w tym aspekcie odgrywają media, które nagłaśniają 
przejawy nierówności. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest to, że ,,Wize-
runek kobiety muzułmańskiej kreowany przez media jest stereotypowy i mija 
się nieco z rzeczywistością’’(Kończak 2005, s. 206-207). Medialne doniesie-
nia zazwyczaj przedstawiają kobiety jako skryte, niewidoczne dla innych oraz 
zakryte od stóp do głów hidżabem. Jednak nie każda kobieta, która wyznaje 
islam jednocześnie przedstawia wyżej wymienione czynniki. Również trzeba 
wziąć pod uwagę uwarunkowania kulturowe. 
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Istotna kwestią jest również język arabski, w którym jest napisany Koran. 
Język posiada dwie płcie gramatyczne – żeńską oraz męsko-żeńską. Płeć mę-
sko-żeńska odnosi się zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Ten aspekt jest nie-
zwykle istotny przy interpretacji Świętych Ksiąg Koranu, ponieważ większość 
praw, które posiadają mężczyźni również należy się kobietom. Przykładowo, 
gdy w Koranie zawarte są informację o prawie do wolnego głosowania to 
prawo to dotyczy obu płci. 

Prawo Islamu

Islam nie jest tylko religią, ponieważ ma wpływ na szereg praw i obowiąz-
ków osób, które go wyznają. Islam to także system polityczny, który posiada 
własny zestaw praw zwany szariatem – fundamenty tego prawa są całkowicie 
odmienne od zachodnich.

Prawo to potocznie nazywane jest ,,szariatem’’. Określenie to oznacza 
szereg zasad postępowania, które obowiązują osoby wyznające Islam. Każdy 
muzułmanin ma obowiązek stosować się do zapisów zawartych w świętej księ-
dze. Szariat wyklucza rozdział pomiędzy religijnym życiem, a świeckim. Istot-
ną kwestią jest, że ,,Przede wszystkim, islam nie uznaje podziału na cesarskie 
i boskie. Wszystko zależy od Allacha i każdy musi poddawać się jego woli. 
(…) w społeczeństwie muzułmańskim religia kieruje wszystkimi dziedzinami 
życia’’ (Abu-Rub, Zabża 2002, s. 5). W życiu codziennym każdy muzułmanin 
powinien przestrzegać zasad opisanych w Koranie. Prawo jest nierozerwal-
nie związane z religią. W dosłownym znaczeniu prawo szariatu nawiązuje do 
wody jako źródła, które jest niezbędne dla ludzi. Woda jako źródło pozwala 
zaspokoić pragnienie oraz potrzeby dla siebie, a także innych. 

Prawne źródła islamu można podzielić według ważności. W pierwszej 
kolejności najbardziej istotnym źródłem prawa jest Koran. Treść Świętej 
Księgi odnosi się do praw oraz obowiązków. Jako inne ważne źródła prawa 
można wymienić Sunne, Idźme i Kijas. Sunne jest pewnym zbiorem tradycji 
panujących w społeczeństwie pod postacią hadisów. Idżme to opinie pewnych 
ważnych specjalistów w danym okresie. Kijas obejmuję kwestię, które nie zo-
stały wymienione w Koranie ani hidsach, jednak są równie ważne (Witkowski 
2009, s. 124-127).

Ogromne znaczenie mają interpretacje zapisów Świętych Ksiąg, ponie-
waż to od interpretacji zależy w jaki sposób ktoś będzie postępował. Kwestie 
małżeństwa, seksualnej moralności, rodziny, rozwodów, opieki oraz dziedzi-
czenia odgrywają dużą rolę w zapisać prawa islamu. 
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W świętych księgach można odnaleźć dużą liczbę fragmentów, które za-
znaczają równość duchową pomiędzy mężczyznami a kobietami. Wyróżnione 
są obowiązki mężczyzn oraz kobiet do praktykowania religijnych obowiąz-
ków. Koran przypisuje różne role społeczne mężczyznom i kobietom, ponie-
waż każde z nich ma inną naturę (Glasse 1989, s. 13-16). 

W małżeństwie jest podkreślana szczególna rola w sferze domowej, na-
tomiast pozostałe działania są dopuszczalne w obszarze, w którym nie prze-
szkadzają w zapewnieniu obowiązków rodzinnych. Mężczyźni spełniają rolę 
dostarczycieli oraz opiekunów rodziny, w szczególności żon, dzieci i kobiet  
w rodzinie. Spełniają taką rolę, ponieważ Allah obdarzył ich siłą.

W religii chrześcijańskiej celibat jest określany jako cnota. W religii is-
lamu natomiast celibat jest uznawany za konieczność, jednak konieczność ta 
jest uważana za możliwie destrukcyjną potrzebę. Z tego też względu popęd 
seksualny powinien być kontrolowany i kierowany przez wyznaczone do tego 
instytucje, po to, aby zapobiec załamaniu społecznemu. Koran z tego powodu 
zachęca do zawierania małżeństw, nakazuje wierność małżeńską dla kobiet  
i mężczyzn. Kobieta jest niejako zobowiązana do spełniania potrzeb seksual-
nych męża, a każe powściągliwości oraz skromności w relacjach społecznych  
w szczególności po okresie dojrzewania (Keddie 1991, s. 23-27). 

W obszarze poligamii Koran zezwala mężczyznom za zwarcie maksymal-
nie czterech małżeństw. Jednak zawarte są szczególne zasady postępowania 
z żonami, które powinny być traktowane w jednakowy sposób. Mężczyzna, 
który nie ma możliwość zapewnić dogodnych środków do życia dla każdej  
z kobiet nie powinien zawierać wielu małżeństw. Człowiek nie powinien 
praktykować poligynii, chyba że może być pewien, że traktuje swoje żony 
sprawiedliwie. W większości społeczeństw islamskich prawo zezwala na poli-
gynię (Mernissi 1988, s. 12-14).

Hajt są to pisma, których zapisy odnoszą działań Proroka za życia, oraz 
można w nich wyczytać szczegółowe informacje co do sposobu wykonywania 
obowiązków oraz zobowiązań islamu. Hadith opierają się na relacjach wy-
znawców Mahometa jednak, ale często relacje były przekazywane za pomocą 
liczb (Mernissi 1991, s. 20-22). Mernissi uważa, iż hadith byli wykorzystani 
jako broń polityczna podczas kryzysu po śmierci Proroka. W tym czasie wiele 
osób podszywało się, aby uzyskać własne korzyści. Wielu haditów zaczęło gło-
sić w celu uzasadnienia poglądów czy twierdzeń.

Feministki wyznające Islam poddały wątpliwości praktyki z tego 
czasu, ponieważ istnieje wiele wątpliwości co do autentyczności kwestii  
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teologicznych oraz społecznych związanych z kobietami. Muzułmański 
teolog Riffat Hassan, porównuje koraniczną wersję historii tworzenia

Historia tworzenia jest istotna dla postrzegania kobiet w religii Islamskiej. 
Mernissi kwestionuje wiarygodność niektórych z haditów. W szczególności 
mowa tu o hadisach. które są wykorzystywane do uzasadnienia wykluczenia 
kobiet z życia politycznego, oraz te które mówią o tym, że nie jest zalecane, 
aby kobiety modliły się z mężczyznami. Ta kwestia może mieć wpływ na role 
kobiet w zakonnym życiu. Kobiety w domach posiadają własne miejsce do 
modlitwy – harem. Wyraz harem (arab. haram) dosłownie znaczy: sanktu-
arium albo miejsce zakazane. Służył na określenie części domu zamieszkanej 
przez rodzinę, to znaczy kobiety i dzieci, i – w przeciwieństwie do reszty domu 

– absolutnie niedostępnej dla obcych mężczyzn (Machut-Mendecka 2003,  
s. 90). Kobiety w haremie mogą również przyjmować swoich gości).

Metoda ustalania autentyczność hadytu powstała we wczesnym islamie, 
jednak w obecnych czasach jest stosowana sporadycznie. Takie postępowanie 
prowadzi do niekwestionowanej akceptacji dla Hadith. 

Biorą pod uwagę implikacje systemów prawnych w stosunku do kobiet, 
istotną kwestią jest to to, aby nie tylko skupić się materialnej treści prawa. 
Duże znaczenie ma również struktura oraz system prawny. W wielu krajach, 
w których wyznawany jest islam istnieją podwójne czy nawet wielokrotne 
systemy odnoszące się do prawa. Taka sytuacja może stanowić problem  
w odniesieniu do prawnego statusu kobiet (Freedman 1991, 13-15). 

Prawo islamskie wywodzi się z:

1) Koranu – Święta Księga muzułmanów;
2) Sunny – hadisy o życiu oraz dziełach Proroka Mahometa; 
3) rozumowania analogicznego (qiyas) – przykładowo Korna zabrania 

spożywania alkoholu, ponieważ szkodzi zdrowiu;
4) konsensusu wspólnoty (ijma) (Abu-Rub, Zabża 2002, s. 5-7).

Płynność źródeł spowodowało, iż w pierwszych latach przed kodyfikacją 
w podręcznikach prawnych, prawo islamskie było systemem w dużej mierze 
elastycznym oraz adaptacyjnym. 

Istnieją cztery różne szkoły prawnicze w islamie prawosławnym 
(sunnickim): 

1) Hanafi;
2) Shafi’i;
3) Hanbali;
4) Maliki. 
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Odmiana Shi’i posiada własne szkoły prawnicze, które nauczają orto-
doksyjnych zasad prawnych. Zazwyczaj poszczególne ze szkół różnią jedynie 
niewielkie szczegóły jednak te szczegóły mogą mieć istotny wpływ na pozycję 
kobiet (Ahmed 1991, s. 29-31). Niektóre ze szkół dominują w poszczegól-
nych krajach przykładowo:

1) Hanafi w Bangladeszu; 
2) Shafi’i w Jemenie.

Dogłębna analiza tematu znaczenia poszczególnych szkoły w konkret-
nych regionach jest niezbędna przy rozważaniu praw kobiet oraz prawa sza-
riatu. Księgi islamskie mają bardzo niejednoznaczną podstawę dla systemu 
prawnego, który składa się w większości z szerokich propozycji etycznych,  
a nie sformułowań prawnych (Ahmed 1992, s. 23-25). 

Prawa nakazują jak wyznawcy mają prowadzić życie. Prawa religijne są  
o wiele bardziej sankcjonowane w krajach arabskich niż w europejskich. Re-
gulację te dotyczą takich aspektów jak:

1) etykieta;
2) rytuały
3) ubiór;
4) sposób modlitwy itd.

Prawa te są niezmienne oraz nie podlegają kwestionowaniu, ponieważ są 
oparte na Koranie. Jednak prawo to nie jednoznaczne, w większości przypad-
ków wymaga samodzielnej interpretacji. Stwarza to furtkę dla wielu nadużyć 
(Bessis 2007, s. 235-237). Ważną kwestię porusza Samir Khalil Samir, który 
wspomina o ty, iż ,,istotny problem polega (…) na tym, że [we współcze-
snym – A.H.] świecie islamskim dąży się do usankcjonowania autorytetem 
Koranu – a więc zsakralizowania – tego wszystkiego, co w innych kontekstach 
historycznych było jedynie zwyczajem lub sposobem funkcjonowania’’(Samir 
2004, s. 70-71).

Status oraz tożsamość kobiety w islamie

Islam jako pierwsza z religii na świecie posiada system ochrony kobiet 
oraz ich praw. System ten prowadzi do zapewnienia kobietom:

1) godności;
2) szacunku;
3) równego statusu.
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Rola kobiety jest wyszczególniona dopiero od momentu, gdy wydobyła 
się z dżahilijji. Dżahilijja to epoka, która poprzedza islam – w tym okresie 
prawa kobiet były ograniczone. Kobiety w tym okresie nie mogły wybierać 
męża. Żona była jedynie częścią majątku męża. Kobiety były upodmiotowio-
ne do tego stopnia, że po śmierci małżonka w niektórych plemionach były od-
dawane jako spadek po mężu. Dzieci o płci żeńskiej były niechętnie chowane, 
w niektórych przypadkach nawet były zakopywane gdy jeszcze żyły. Zmiany 
te wpłynęły na życie rodzinne oraz traktowanie kobiet jako – matek, żon czy 
sióstr (Bakarat, Poznaniak 1995, s. 37-41). 

W świętej księdze Koranu Allah poucza zarówno kobiety i mężczyzn od-
dzielnie oraz zbiorowo w stosunku do roli, która im przysługuje, obowiązków, 
a także odpowiedzialności. Koran dostarcza także szereg istotnych wytycznych, 
dzięki którym można zachowywać ochronę (Badran 1991, s. 13-16). Według 
wyznawców tej religii islam uczy wdzięczności wobec Boga za wszystkie dary 
życia. niezliczone błogosławieństwa, które otrzymał. Religia ta zwraca szcze-
gólną uwagę na wszystkie aspekty, które dotyczą roli kobiet w społeczeństwie 
w relacjach z płcią przeciwną w rolach matek, żon, sióstr czy córek. Koran 
zawiera wiele zasad, które mają na celu ochronę kobiet oraz szacunek. 

Ubranie, które ma na celu zasłonienie ciała nazywane jest hidżabem. Jest 
to odniesienie do odzieży o charakterze skromnym, którą ubiera muzułmanka 
w celu zasłonięcia ciała oraz włosów. Kobiety nie mają obowiązku zasłaniania 
całego swojego ciała, jednak to jakie części ciała są zasłaniane bardzo często za-
leży od tradycji danego regionu. Przykładowo w Iranie czy Arabii Saudyjskiej 
kobieta wychodząca poza dom bez czadoru musi ponieść karę. W Maroku, 
Turcji czy Libanie kobiety mogą odkrywać swoją twarz (Machut-Mendec-
ka 2008, s. 30-32). W krajach europejskich kobiety ubierające typowe stroje 
jak nikab czy burka często spotykają się z dezaprobatą społeczną, niechęcią,  
a w niektórych przypadkach nawet agresję (Kłodkowski 2003, s. 102-105). 

Odniesienia edukacyjne kobiet są coraz częściej respektowane. W Iranie 
około 80% kobiet kończy średnią szkoło, 60 % natomiast dziewcząt, które 
ukończyły szkołę średnią podejmują się studiowania. Jednak nie w każdym 
kraju edukacja dla kobiet jest powszechna, przykładowo w Afganistanie dziew-
czynki nie mają takiego prawa (Abu-Rub, Zabża 2003, s. 190-193). Kobiety 
obecnie w większość przypadków mogą wykonywać zawody, które wcześniej 
mogli wykonywać jedynie mężczyźni. Hadisy jednak stanowią barierę, po-
nieważ zabraniają działalności w sferze publicznej oraz pracy zawodowej. Ko-
bieta ma obowiązek być posłuszna mężowi, aby podjąć pracę najpierw musi  
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się na nią zgodzić mąż. Jeżeli kobieta nie będzie posłuszna małżonkowi może 
dojść do rozwodu. 

Obecnie kobiety odważniej wypowiadają swoje poglądy na temat przy-
szłego męża. Wybierają męża powinno się kierować zasadą równości, ponie-
waż ona może zapewnić dobre relacje małżeńskie. W małżeństwach nie istnie-
ją limity wiekowe – to znaczy, że nie ma ani granicznego, ani minimalnego 
wieku, w którym kobieta może wyjść za mąż. Reguła ta powoduje, iż kobieta 
może zostać żoną już w chwili urodzenia. 

Kobieta według prawa islamu nie może wyjść za mąż, za mężczyznę innej 
wiary, z tego powodu, iż ojciec musi wychować dzieci w sposób religijny we-
dług wiary islamu (Mertensacker 2011, s. 61-63). Prawo islamu pozwala na 
to, aby kobieta samodzielnie decydowała o małżeństwie bez ingerencji innych, 
ponieważ ,,Dojrzała, mądra kobieta jest wolna i może zawierać wszelkie akty 
bez najmniejszej interwencji ojca’’ (Abu-Rub, Zabża 2003, s. 61). Kobieta jest 
zabezpieczona prawnie również co do przyszłości małżeństwa, może stworzyć 
specjalnym kontrakcie małżeńskim w którym opisze swoje wymagania, a męż-
czyzna musi je spełnić. ,,Poślubienie oznacza zgodę na współżycie z mężem, 
zaspokojenie jego potrzeb seksualnych i innych, a także rodzenie, karmienie  
i wychowywanie jego dzieci. Jest to więc kontrakt mówiący o usługach na 
rzecz męża w zamian za określoną zapłatę – mehr – dar od pana młode-
go’’(Składankowa 2001, s. 42). Mężczyzna ma obowiązek podarować żonie 
mahr – czyli podarek ślubny wymagany przez religię islamską. Kolejnym nie-
zbędnym warunkiem jest opiekun płci męskiej – łali jest krewnym kobiety 
zazwyczaj to ojciec lub brat.

Żona powinna odgrywać ważną rolę w życiu męża, ponieważ ,,Jest 
ona stworzeniem, której wrażliwość jest znana, jest ona schronieniem dla 
mężczyzny. A mężczyzna schronieniem dla niej. Bóg powiedział: «One są 
waszym ubraniem, a wy jesteście ubraniem dla nich»’’ (Ramadan 1993, s. 11). 
Jednak istnieją pewne obszary, w których mężczyzna z pewnością dominuje 
jak przykładowo zapis, że ,,Mężczyźni posiadają władzę nad kobietami, ponie-
waż Bóg stworzył mężczyznę lepszym od kobiety, oraz dlatego, że mężczyźni 
łożą na utrzymanie kobiet’’ (Manji 2005, s. 44). W większości regionów ko-
bieta może posiadać majątek można przytoczyć tutaj cytat, który wspomina 
o tym, iż ,,Mężczyznom należy się część tego, co zarobili, a i kobietom część 
tego, co same zarobią’’ (Koran, 4:32).

Dużą rolę odgrywają stosunki seksualne, które mają prowadzić do po-
większenia rodziny. Kobieta podczas menstruacji jest uważana za osobę nieczy-
stą co powoduje to, że miesiączkowanie jest uważane za naturalne poronienie 



126

KATARZYNA CYRKUN, ALEC SIEKIERSKI

i zaniedbanie. W celu tego, aby nie dochodziło do menstruacji mężowie po 
uzyskaniu dojrzałości płciowej próbuję zapłonić żony, ,,by «nie leżały odło-
giem», gdy będą mogły już zajść w ciążę’’ (Składankowa 2001, s. 40). Kobiety 
,,z wiekiem tracą wartość na rynku małżeńskim. Tradycyjnie 15 lat to szczyt 
matrymonialnego powodzenia dziewczyny, po którym następuje spadek jej 
wartości, tak że dwudziestolatka traktowana jest już jako panna, której trzeba 
się jak najprędzej pozbyć, by nie straciła szans na realizację swego kobiecego 
powołania żony i matki’’ (Dziekan 2005, s. 123). Tak wczesny wiek małżeń-
stwa nie dotyczy mężczyzn, którzy muszą utrzymać żonę i rodzinę. Stąd często 
duże, kilkunastoletnie różnice wieku między małżonkami.

Społeczeństwo ma za zadanie ochronę dziewictwa młodych kobiet, tak 
aby pozostały czyste aż do ślubu (Kurzawa 2005, s. 202). Jest to związane ze 
,,specyficznym pojęciem męskiego honoru (szaraf) w tej cywilizacji. Pojawia 
się rzadko spotykane w innych kulturach zjawisko daleko posuniętej zależ-
ności honoru jednego człowieka lub całej rodziny od sposobu postępowania 
jednego z jej członków. Następuje tu «zrównanie honoru rodziny z zachowa-
niem seksualnym córek, wszystko jedno – wolnych czy mężatek»’’ (Dziekan 
2005, s. 123). Z obawy przed tym, że dziewczynki staną się hańbą dla ojca są 
wychowywane w klucie dziewictwa, dyskrecji a także skromności. Poligamia 
jest dopuszczalna jednak tylko w stosunku do mężczyzn. Mężczyźni mogą 
mieć do czterech żon w przypadku, gdy mogą pozwolić sobie na równe trakto-
wanie emocjonalne oraz materialne każdej z nich. Kobiety mogą mieć jedynie 
jednego męża (Witkowski 2009, s. 123-124). 

Koran również podkreśla wartość przyjaźni ,,A wierzący mężczyźni i wie-
rzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co 
dobre a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają 
jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Mąż i żona powinni dyskuto-
wać ze sobą we wszystkich ważnych i decydujących sprawach, mąż nie może 
zachowywać się jak tyran’’ (Koran, 9/71).

Rola kobiety jako matki jest znacząca. Kobieta według religii ma naj-
większe prawa jako matka, kwestie te są uregulowane w Koranie. Matka po-
siada bardziej istotną rolę wychowawczą niż ojciec. Jedna istnieją reguły, do 
których kobieta jako matka ma obowiązek się stosować:

1) kobieta jako matka nie może zrzec się wiary;
2) musi zachowywać się w sposób godny matki (Darwish 2011, 

190-196).
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Kobieta po rozwodzie może zachować prawa do dziecka w przypadku, 
gdy nie zdradziła męża i nie zrzekła się wiary. Islam opowiada się za licznym 
potomstwem, liczba dzieci nie jest w żaden sposób ograniczona. Aborcja pło-
du jest dopuszczalna jedynie w konkretnych przypadkach. 

W stosunku do obowiązków rodzinnych kobieta powinna utrzymywać 
ognisko domowe oraz wychowywać dzieci, aby stały się dojrzałe emocjonalnie 
oraz duchowo. Według zapisków świętych ksiąg kobieta ma obowiązek dbać 
o męża, a także być mu posłuszna. Mężczyzna natomiast ma obowiązek utrzy-
mywać finansowo rodzinę, a także dbać emocjonalnie o żonę (Abu-Rub, Za-
bża 2003, s. 71). W przypadku gdy kobieta nie jest posłuszna istnieje prawo, 
które pozwala mężowi na karanie żony cytując ,,I napominajcie te, których 
posłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. A jeśli są wam 
posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu’’ (Koran, 4/34). Od 
tego jaka kara zostanie zastosowana zależy od męża, jednak istnieje granica, 
która nakazuje, iż nie może nikomu stać się większa krzywda fizyczna (Dar-
wish 2011, s. 88). 

Wnioski

Obecnie sytuacja kobiet wyznających islam jest różna w zależności od regio-
nu. Zapisy prawne posiadają wiele pozytywów, jednak można zauważyć również 
negatywne strony. Wiele zależy od interpretacji prawnej, ponieważ język, w któ-
rym są zapisane najważniejsze księgi jest bardzo niejednoznaczny. Z pewnością 
pozytywne aspekty odnoszą się do sytuacji materialnej, wiary czy moralności. 
Negatywne strony można zauważyć w dyskryminowaniu kobiet w niektórych 
dziedzinach, segregacji płciowej (np. podczas modlitwy). Państwa w których 
wyznawany jest Koran nie mają pewnych systemów prawnych, ponieważ  
w większości są one oparte jedynie na zapiskach Koranu. Turcja jest jedynym 
krajem, który oficjalnie wprowadził równouprawnienie płci. Koran wspo-
mina o równości, jednak nie jest ona stosowana we wszystkich przypadkach.  
Z pewnością pozytywną kwestią jest polepszenie się poziomu edukacji kobiet, 
które coraz częściej decydują się na studiowanie.

Reasumując prawa, które przysługują kobietą w islamie są różnie prze-
strzegane, kobieta posiada również wiele obowiązków co do męża, ojca, 
oraz dzieci. Musi się zachowywać w odpowiedni – godny sposób, ponieważ  
w innym przypadku zostanie wykluczona. Ważną kwestią jest również  
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przekaz medialny – obraz kobiet pokazywany w mediach często jest jedynie 
tym skrajnym obrazem. Pozycja kobiet jednak na przestrzeni lat uległa ogól-
nej poprawie.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy roli kobiet w Islamie. Aspekt ten jest niezwykle ważny, 
ponieważ kobiety często są społecznie marginalizowane. Prawa kobiet czę-
sto różnią się od tych, które posiadają mężczyźni. Panuje przekonanie, iż ko-
biety w islamie również są traktowane w nierówny sposób. Jednak religia ta 
jako jedna z nielicznych zapisuje w swoich świętych księgach jednakową rolę 
mężczyzn i kobiet. W Koranie można odnaleźć wiele informacji o równości 
ekonomicznej oraz duchownej. W artykule został opisany szczegółowo status 
kobiet w porównaniu do statusu mężczyzn w odniesieniu do religii islamu. 

Słowa kluczowe: Kobieta, Islam, Koran, religia, prawo. 

Summary

The article deals with the role of women in Islam. This aspect is extremely 
important because women are often socially marginalized. Women’s rights 
often differ from those of men. There is a perception that women in Islam are 
also treated unequally. However, this religion is one of the few that records 
the equal role of men and women in its holy books. In the Koran you can find 
a lot of information about economic and spiritual equality. The article descri-
bes in detail the status of women compared to the status of men in relation to 
the religion of islam.

Keywords: Woman, Islam, Koran, religion, law.
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W wielu krajach globu ziemskiego,  w tym w Polsce podejmowane są 
liczne działania mające na celu wyrównanie różnic społecznych i przezwycię-
żanie nierówności zwłaszcza na plaszczyżnie zachodzących przemian i zmian 
we współczesnym świecie, w którym to czlowiek żyje i rozwija się. Ze wzglę-
du na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na gruncie cy-
wilizacyjnym, społecznościowym, kulturowym i obyczajowym współczesny 
człowiek zmuszony jest do dokonywania ciągłych wyborów między dobrem a 
złym, co w konsekwencji stawia go przed wyzwaniami wspólczesnego świata.

Wyzwania współczesnego świata składają się z chwil, które często przy-
birają postać porażek życiowych człowieka. Najlepiej oddaje obraz porażek, 
ułomności człowieka wiersz Ewy Judy zatytułowany Porażka- dramat czy losu 
igraszka:

Życie nie tylko niesie sukcesy, 
Lecz i porażki gorzki smak 
A wtedy schodząc na marginesy  
Myślimy, co zrobiliśmy nie tak.

Zazwyczaj innych za to obwiniamy,  
Że w tyle został upragniony cel, 
Do siebie raczej rzadko pretensje mamy, 
Widzimy głównie czerń lub biel.

Nie chce nam się myśleć i wyciągać wnioski, 
Uczyć się na błędach, jak dalej żyć, 
Lecz narzekamy na ten świat Boski 
I przygnębieni w miejscu zaczynamy tkwić.

Czasem swą złośliwość wyładowujemy 
Na kim tylko popadnie 
I czyjeś szczęście zniszczyć pragniemy, 
Chcąc by i inni znaleźli się na dnie.

Jaka na to rada? Odpowiedź jest jedna- 
Z porażką się trzeba po prostu pogodzić, 
Nasza sytuacja nigdy nie jest tak wredna, 
Byśmy mieli nad nią całe życie zawodzić.
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Trzeba się ogarnąć, podnieść czoło dumnie, 
Nie dać poznać jak bardzo porażka nas boli, 
Nim nasze życie zakończymy w trumnie, 
Jeszcze nam ono niejeden sukces świętować pozwoli.

I trzeba zacząć myśleć od nowa, 
Zmienić swe miejsce, jeśli na to pora, 
Postawić na marzenia nie na cięte słowa, 
Z rozgoryczeniem starać się uporać.

I trzeba nadal w swoje siły wierzyć 
A nie upadek wciąż rozpamiętywać, 
Bo żeby szczyty najwyższe mierzyć 
Trzeba się również nauczyć przegrywać.

I fala hej tu nic tu nie pomoże 
Na przeciwników naszych wylewana, 
A świadczy tylko, że o każdej porze  
Boli nas rana rozdrapywana.

A ból złagodzi nam dalsze działanie, 
Jak feniks z popiołów prężnie powstaniemy 
I trafne z porażek wniosków wyciąganie 
Sprawi, że wkrótce sukces osiągniemy.

Może w innym miejscu, w innej dziedzinie, 
Lecz w naszym własnym życiu, 
Nie poddawajmy się złej godzinie 
A płaczmy tylko w ukryciu.

Bo największą porażką jest dla człowieka, 
Gdy klęskę całemu światu obwieści, 
W kokon nienawiści po przegranej ucieka 
I serce mu goryczy nie może pomieścić.

A tylko wystarczy serce otworzyć, 
Gorycz zeń szybko wypłynie, 
A wiara w siebie pomoże nam stworzyć 
Barwne życie choć czasem łza płynie.

Bo wartość sukcesu łzami się mierzy, 
A on do wytrwałych, nie złośliwych należy. 
Nie dajmy więc poznać po złośliwości 
O charakterze naszej nicości, 
Bo nikt nie powinien być dumny z tego, 
Że swą porażką pogrążył drugiego, 
Lecz dumę właśnie wtedy się czuje, 
Gdy się z porażek schody do sukcesu zbuduje.
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Autorka dedykuje ten wiersz wszystkim tym, którzy ponieśli porażkę  
i nie mogą się z niej otrząsnąć. Ewa Juda daje radę: zamiast rozdrapywać ranę, 
obwiniać siebie lub innych, pogrążając się w rozpaczy i stagnacji, najczęściej 
przejawiających się w hejtowaniu internetowym lepiej wyznaczyć sobie kolej-
ny cel i na nim się skupić. Autorka wiersza wie z własnego życiowego doświad-
czenia, że schody do sukcesu zbudowane są między innymi i z porażek, bo 
przecież uczymy się na błędach. Jeśli nie zrealizujemy się w jednej dziedzinie, 
to próbujmy w innej- świat jest wielki, miejsca dużo, dziedzin różnych mnó-
stwo. Każdy hejt wywołuje skutek wręcz odwrotny. Może ktoś sobie nawet 
nie zdaje z tego sprawy, że wpisując złośliwy komentarz sam siebie naraża 
na bardzo surową ocenę, gdyż wtedy zazwyczaj internauci wchodzą na profil 
tej osoby, chcąc się dowiedzieć czy miała ona jakieś sukcesy, czy była przez 
kogoś pochwalona, czy nie była i wpisuje komentarz po prostu z zazdrości. I 
często jest tak, że ten hejt obraca się przeciwko osobie, która go zamieści. Jeśli 
więc wpisuje się komuś cokolwiek nieprzychylnego, to najpierw należy bardzo 
dokładnie porównać swój profil do profilu danej osoby, żeby samemu nie 
wypaść dużo gorzej w ocenie innych. A porażki są po to, żeby się z nich uczyć 
a nie ich rozpamiętywać do końca życia. Trzeba skupić się na własnym życiu i 
wierzyć, że sukces wcześniej czy później nastąpi. A szacunek do samego siebie 
wyzwala szacunek do innych. Ludzie zakompleksieni jeszcze nigdy nikomu 
dobrego słowa nie powiedzieli.

Każda jednostka współczesnego świata jest dobrem najwyższym. Współ-
istnienie człowieka i jego relacje z otaczającym go światem wpływają na zacho-
wania a także na wyzwania jakie stoją przed współczesnym człowiekiem. Jego 
unikatowa osobowość powoduje,  że otaczający świat jest kolorowy, pełen  
różnorodności i niepowtarzalnych momentów.

Trudno byłoby się  nie zgodzić ze słowami wiersza pod tytułem Inność 
autorstwa Ireny Misiudy odnoszącego się do Człowieka i jego poczynań na 
różnych płaszczyznach współczesnego świata: 

W inności urok Świata, tylko czy prze to
Człowiek z Człowiekiem się brata….
Czy jeden drugiemu nie szkodzi dlatego, że 
o co innego mu chodzi….
Czy jeśli w różne strony patrzymy, od razu
się
znienawidzimy….
Czy potafimy się tolerować,jeden
drugiego nie maltretować….
Przecież Gdyby każdy był jedanki, Świat
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wyglądałby jak 
nijaki….
Skąd inspiracje byśmy
czerali…
Szanujmy nasze inności, bo bez nich 
bylibyśmy ubożsi….
Tak trudno niektórym wobec odmienności 
się zachować…
Większości łatwiej na swej niby 
prawidłowości się zafiksować…

Otaczający współczesny świat to „rzeka” tematów godnych uwadze. Bo-
gaty wachlarz z pozoru różnych tematów, które zostały zawarte w niniejszej 
publikacji pozwolą Czytelnkiowi znaleźć cos dla siebie, co w konsekwencji 
pozwoli mu stać się lepszym obywatelem globu ziemskiego, który zadba z 
największą pieczołowitością o współczesny świat.

Mam szczerą nadzieję, że poruszone kwestie stanowić będą inspirację do 
dalszych poszukiwań badawczych w obszarach otaczającego świata dla współ-
czesnego człowieka.

Janusz Kawa
Redaktor Naukowy
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