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SŁOWO WSTĘPNE

Nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna z najważniejszych potrzeb nasze-
go życia. Zaspokojona, pozwala nam z radością i otwartością funkcjonować w społe-
czeństwie, pracy, rodzinie i wśród przyjaciół.  Życie kształtowane jest przez interak-
cje z innymi ludźmi. Bez względu na to, czy jest to długa rozmowa z przyjacielem, 
czy zakupy w sklepie, każda interakcja nas zmienia. Efekty naszych kontaktów rzad-
ko pozostają neutralne, najczęściej są pozytywne lub negatywne. Życie społeczne ma 
postać relacji międzyludzkich zachodzących na różnych szczeblach, dlatego badanie 
ich daje możliwość wszechstronnego poznania prawidłowości społecznych zacho-
wań ludzi, bez względu na to czy mówimy o osobie młodej czy starej, pełnosprawnej 
czy dotkniętej jakimś deficytem, zakochanej parze, rodzinie, przedsiębiorstwie, partii 
politycznej czy sieci internetowej. Wiedza ta pozwala zrozumieć dlaczego niektóre 
związki trwają kilka miesięcy, a inne dziesiątki lat, w jednej rodzinie jest niewiele 
konfliktów, a w drugiej trwają one bez przerwy, niektóre zespoły podejmują trafne 
decyzje, a inne prowadzą zarządzane przedsiębiorstwa do upadku, jedna firma roz-
kwita, druga znika z rynku.

Oddajemy do rąk Czytelników szósty numer „Przeglądu Nauk Stosowanych”. Ma 
on charakter monograficzny i w całości poświęcony jest relacjom w przestrzeni spo-
łeczno-ekonomicznej. Zawiera dziesięć artykułów, opisujących zagadnienie relacji  
z różnych perspektyw, a owa różnorodność stanowi wykładnię tezy o wszechobecno-
ści relacji we wszystkich obszarach ludzkiego życia. Monografia prezentuje szeroki 
tematycznie potencjał badawczy autorów, jednak zaprezentowane w niej zostały tyl-
ko wybrane – z szerokiego spektrum problematyki – zagadnienia. Przy tym, kontynu-
ując dobry zwyczaj umiędzynarodawiania badań, w niniejszym tomie pomieszczone 
są, obok artykułów autorstwa przedstawicieli polskich ośrodków akademickich, tak-
że badania uczonych zza granicy.

Monografia zawiera pięć rozdziałów, traktujących zagadnienie relacji z pięciu 
perspektyw. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Wykluczeni z życia, w poszu-
kiwaniu nowych relacji, zamieszczono dwa artykuły traktujące o ludziach, którzy są  
w specyficzny sposób zdani na innych i tym samym od nich zależni. Rzecz o osobach 
niepełnosprawnych umysłowo, osobach starszych oraz bezrobotnych.

Grażyna Adamczyk w artykule Praca w życiu osób z niepełnosprawnością  inte-
lektualną, przyjmując jako pewnik, że życie samotne ocenia się jako gorsze od życia 
z kimś, a wszystko, co w otoczeniu fizycznym i społecznym sprzyja nawiązywaniu 
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kontaktów, porozumiewaniu się, budowaniu trwałych więzi międzyludzkich jest war-
tościowane pozytywnie, podejmuje temat aktywności zawodowej osób z niepełno-
sprawnością, a co za tym idzie ich integracji ze społeczeństwem. Ono bowiem stano-
wi przestrzeń, w której nawiązywane są wszystkie formy kontaktów międzyludzkich 
oraz możliwe jest uzyskanie określonej pozycji w hierarchii życia społecznego, co 
jest warunkiem podstawowym, aby podnieść jakość życia osoby niepełnosprawnej. 
Praca w życiu osób niepełnosprawnych pełni rolę rehabilitacyjną, uświadamia im ich 
wartość, dzięki czemu pozwala zaakceptować swoją niepełnosprawność, umożliwia 
integrację ze społeczeństwem, daje poczucie przynależności do grupy pracowniczej 
oraz kształtuje właściwe postawy. Mimo tak ważnego wpływu pracy na życie niepeł-
nosprawnych ich aktywność na polskim rynku pracy jest bardzo niska.

Kolejny prezentowany w tym rozdziale artykuł – Miriam Niklovej – nosi ty-
tuł Bezrobocie jako niekorzystne zjawisko – możliwości profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemu z perspektywy pedagogiki społecznej (Nezamestnanosť ako nežiadúci 
jav – možnosti prevencie a riešenia z aspektu sociálnej pedagogiky). Przedstawiono  
w nim funkcjonowanie pedagoga socjalnego w nowej roli społecznej, jako osoby 
zajmującej się głównie pracą na relacji. Od 1988 roku bezrobocie w sposób zasad-
niczy wpłynęło na rozwój Republiki Słowackiej. W tej rzeczywistości poważną rolę  
w relacjach zawodowych przyjął na siebie właśnie pedagog socjalny, stając się do-
radcą bezrobotnego. 

W dalszej części monografii, w rozdziale zatytułowanym Kształtowanie relacji 
dziecięcych zaprezentowano dwa artykuły. Pierwszy to tekst Katarzyny Maks i Ma-
rioli Stryja zatytułowany Kształtowanie relacji interpersonalnych podczas zabaw 
dzieci w przedszkolu. Poświęcony jest on ukazaniu znaczenia zabaw w kształtowaniu 
relacji interpersonalnych dzieci w przedszkolu, funkcji przedszkola jako środowiska 
wspomagającego rozwój dziecka oraz charakterystyce zabaw i ich roli w nawiązywa-
niu kontaktów rówieśniczych. Autorki przedstawiły nowatorską metodę, która sty-
muluje i rozwija umiejętności społeczne dzieci.

Artykuł drugi, Justyny Modrzejewskiej – Wychowawcza rola animatora czasu 
wolnego dzieci w obszarze społecznym współczesnej turystyki dziecięcej – podejmu-
je zagadnienie roli animatorów czasu wolnego w pomaganiu dzieciom we „wcho-
dzeniu w życie”, czyli w nauce właściwych relacji społecznych. U dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym złożoność społecznych relacji sprowadza się do funkcjonowania 
na płaszczyźnie rodzinnej, szkolnej oraz pozaszkolnej. To ostatnią właśnie dziedzinę 
życia dzieci autorka uczyniła przedmiotem swoich rozważań. 

Rozdział trzeci  Realność a wyobrażenia. Relatywizm w relacjach  podejmuje 
tematykę relacji w kategoriach różnic w ich postrzeganiu. Zamieszczone tu artykuły 
wskazują na potrzebę uświadamiania sobie, że relacje postrzegane i relacje rzeczy-
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wiste to często dwa światy. Ilona Copik w tekście Miejsce jako matryca  filmowej 
wyobraźni – problematyka relacji pomiędzy przestrzenią  rzeczywistą a ekranową 
w najnowszym kinie śląskim bada ten aspekt w świecie dziesiątej muzy. Autorka 
analizuje wybrane dzieła filmowe, zaliczane do nurtu tak zwanego „kina śląskiego”, 
pod kątem sposobu ujmowania w nich problematyki przestrzeni regionalnej. Zasto-
sowana perspektywa relacji pomiędzy miejscem, artystyczną kreacją, a rzeczywi-
stą przestrzenią społeczno-kulturową sytuuje tę refleksję naukową w obrębie badań  
z zakresu socjologii i antropologii kina. Główne tezy wywodu dotyczą zatarcia granic 
pomiędzy rzeczywistością i jej artystycznymi reprezentacjami oraz faktu produko-
wania współczesnych przestrzeni w toku nawiązywania wzajemnych relacji między 
różnymi społecznymi aktorami i wytworami kultury. 

Artykuł drugi – Ewy Golbik-Madej, zatytułowany Moczenie nocne dzieci jako 
syndrom zaburzeń relacji z figurą matki. Rola terapii w korekcji tego zaburzenia, 
podejmuje problematykę relacji w kategoriach psychologicznych konsekwencji ich 
nieprawidłowego kształtowania. Autorka – pedagog i psychoterapeutka – na przykła-
dzie moczenia nocnego dzieci opisuje wpływ nieprawidłowości w relacjach rodziców 
dzieci na rozwój symptomów zaburzeń, a następnie w kontekście leczenia owych 
relacji proponuje i omawia cele oraz przebieg przykładowej terapii tego zaburzenia. 

Kolejnym autorem jest Pavol Tománek. Jego artykuł Współczesna rodzina  
i małżeństwo – wyzwania i perspektywy  (Family and marriage at present challen-
ges and perspectives for current company) podejmuje problematykę różnorodności 
relacji, w jakich pozostają współcześni dorośli partnerzy. Badacz opisuje wybrane 
rodzaje związków, w tym nowe formy rodziny: od małżeństwa, przez konkubinat, 
związki singli, rodziny patchworkowe itp., po nowe typy relacji rodzinnych. Anali-
zuje fenomen małżeństwa w wybranych religiach, odnosząc je do podstawowych 
kryteriów oczekiwań wobec związków. Porusza przy tym kilka ważnych wątków 
związanych z nowym typem relacji, jak stosunek państw do adopcji dzieci przez pary 
homoseksualne czy wpływ kryzysu socjalnego na tworzenie się nowych form relacji.

Następny rozdział – Relacje w ujęciu historycznym – traktuje o mniejszościach na-
rodowych i problemach z jakimi się one borykały na przestrzeni lat. Pierwszy z arty-
kułów, zatytułowany Incydenty semickie w szkołach lwowskich (1867–1939) autorstwa 
Mirosława Łapota, prezentuje merytoryczny i rewiduje ilościowy wymiar wydarzeń  
o charakterze antysemickim na przykładzie wybranych szkół lwowskich. Podejmuje  
w ten sposób problem relacji w kontekście antagonizmów narodowościowych.

Drugi zamieszczony w tym rozdziale artykuł zatytułowany jest Dzieje Towarzy-
stwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856–1919). Ka-
zimierz Rędziński prezentuje w nim historię Akademii Rolniczej w Dublanach oraz 
organizacji, które w jej ramach funkcjonowały. Autor opisuje wpływ wydarzeń histo-
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rycznych, w jakich przyszło funkcjonować omawianej szkole, na budowanie relacji 
studenckich i podejmowanie przez studentów działań w sytuacjach zagrożenia. Ar-
tykuł prezentuje przykłady represji i odpowiedzi inkryminowanych studentów, ogra-
niczania ich wolności i tworzenia inicjatyw studenckich, pokazujących, że „jedynie 
zjednoczone siły i gorliwe współdziałanie do celu doprowadzić mogą”.

Monografię kończy artykuł Mariusza Zielińskiego, którego tematem są relacje  
w przedsiębiorstwie. Autor bada sposób współpracy (partycypacji) kierowników  
z personelem wybranych spółek polskiego sektora bankowego. Analiza strategii spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółek wykazała dobre relacje w przepły-
wie informacji między personelem i kierownikami, partycypację finansową i relatyw-
nie ograniczoną partycypację w zarządzaniu.

Monografia jest wynikiem prac Autorów z kilku śląskich i zagranicznych ośrod-
ków akademickich. Całość uporządkowano w sposób, który winien ułatwić Czy-
telnikom korzystanie z publikacji. Redaktor tomu oraz Autorzy żywią nadzieję, że 
zaprezentowane artykuły staną się inspiracją do dalszych poszukiwań badawczych  
i kolejnych wspólnie podejmowanych naukowych przedsięwzięć.

Ewa Golbik-Madej

Słowo wstępne
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Rozdział i

Wykluczeni z życia, 
W poszukiWaniu noWych Relacji



12

Grażyna Adamczyk

PRACA W ŻYCIU OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Streszczenie: Praca w życiu każdego człowieka odgrywa niezwykle istotną rolę: gwarantuje ko-
nieczny kontakt społeczny, nieustanny rozwój społeczno-ekonomiczny, jest również stymulatorem 
dla zaspokajania potrzeb intelektualnych. Praca w życiu osób niepełnosprawnych pełni dodatkową 
rolę – rehabilitacyjną, pozwala uświadomić niepełnosprawnemu jego własną wartość, dzięki cze-
mu pozwala zaakceptować swoją niepełnosprawność, pozwala na integrację ze społeczeństwem, 
daje poczucie przynależności do grupy pracowniczej oraz kształtuje postawy. Mimo tak ważnego 
wpływu pracy na życie niepełnosprawnych ich aktywność na polskim rynku pracy jest bardzo ni-
ska. W Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Niepełnosprawnych znajdujemy szereg 
przywilejów, które może uzyskać pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne lub osoba nie-
pełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, niektóre z nich zaprezentowano w niniejszej 
publikacji, jednak nie wpływają one znacząco na wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych  
w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wskazuje,na podstawie pro-
wadzonych przez siebie badań, iż powodem niskiej aktywności zawodowej osób z umiarkowaną  
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną jest obawa przed utratą renty socjalnej, która dla wielu 
rodzin jest jedynym źródłem stałego dochodu i chociażby minimalnej stabilizacji finansowej.

WORK IN THE LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

Summary: Working in the life of every person plays an important role: it guarantees the neces-
sity of social contact, continuous socio-economic development and it is also a stimulus for meeting 
intellectual needs. Jobs in the lives of people with disabilities plays an additional role – rehabilita-
tion one. It allows disabled to realize their own value, so they can accept their disability, they can 
integrate into society, it gives a sense of belonging to a group of workers and shapes attitudes. 
Although work has great impact on the lives of disabled, their activity on the Polish labor market is 
very low. In the Act on Professional and Social Rehabilitation of Disabled we can find a number of 
privileges, which may be received byan employer of people with disabilities or disabled person op-
erating a business, some of which are presented in this publication, but they do not seriously affect 
the increase the employment among the disabled, in particular, people with intellectual disabilities. 
The author points out, on the basis of her own research, that the reason for the low activity of people 
with moderate and severe intellectual disabilities is the fear of losing social pension, which for many 
families is the only source of regular income or at least the minimum financial stability.

Słowa kluczowe: praca, niepełnosprawni, rehabilitacja zawodowa
Keywords: work , people with disabilities, vocational rehabilitation
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Wstęp

Pracę można traktować jako powołanie, źródło zarobkowania lub szansę samore-
alizacji, poprzez pracę, w wyniku której powstają dobra materialne, tworzone są też 
wartości kulturowe i społecznie znaczące usługi. W procesie pracy powstają wytwo-
ry społecznie użyteczne, warunkujące nieustanny rozwój społeczno-ekonomiczny 
i dobrobyt jednostki. Praca gwarantuje konieczny człowiekowi kontakt społeczny  
i realizację jego różnorodnych potrzeb. Praca jednak to nie tylko wykonywanie okre-
ślonych przynoszących widoczne efekty czynności, jest ona również stymulatorem 
dla zaspokajania potrzeb intelektualnych, jest źródłem i niezbędnym warunkiem 
egzystencji ludzkiej. Praca to także sposób na tworzenie przez człowieka jego 
własnego życia, wyznacznik miejsca człowieka w społeczeństwie. Niewątpliwe jest, 
że praca we współczesnym społeczeństwie stanowi podstawę utrzymania. Jej utrata  
i brak możliwości uzyskania zmienia system wartości człowieka [Kołaczek 1994: 86].

Według Z. Ratajczak można zdefiniować sześć kryteriów jakości życia człowie-
ka, które wartościują jego funkcjonowanie: 

1. życie przez samo istnienie,
2. bogactwo przeżyć i wrażeń,
3. stan świadomości,
4. aktywność,
5. twórczość,
6. współżycie z innymi. 
Uszczegóławiając czwarte kryterium tj. aktywność człowieka – można zauważyć, 

że życie czynne ceni się bardziej niż bierne, a zróżnicowanie form aktywności jest 
znamienną cechą człowieka. Analizując kryterium szóste tj. współżycie z innymi, 
należy odnieść się do współżycia człowieka w społeczeństwie. Życie samotne zo-
staje oceniane, jako gorsze niż życie z kimś. Wszystko, co w otoczeniu fizycznym 
i społecznym sprzyja nawiązywaniu kontaktów, porozumiewaniu się, budowaniu 
trwałych więzi międzyludzkich jest wartościowane pozytywnie [Ratajczak 1994: 48]. 

Odnosząc się tylko do dwóch dookreślonych kryteriów należy stwierdzić, że ak-
tywność zawodowa osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie integracja ze spo-
łeczeństwem, w którym nawiązywane są wszystkie formy kontaktów międzyludzkich 
oraz uzyskanie określonej pozycji w hierarchii życia społecznego, jest warunkiem 
podstawowym, aby jakość życia osoby niepełnosprawnej otrzymała wyższą wartość.

Praca jest więc elementem życia człowieka, odgrywającym w nim ważną rolę 
oraz spełniającym różne funkcje:

 ●  jest sposobem zaspakajania rozmaitych potrzeb człowieka tak materialnych, 
jak i niematerialnych;

 ● stanowi czynnik rozwijający człowieka tak w rozumieniu umysłowym, jak  
i fizycznym;

Praca w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
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 ● stanowi źródło zadowolenia z siebie i satysfakcji z własnych dokonań;
 ● jest czynnikiem łączącym ludzi, skupiającym ich wokół jakiegoś problemu 
do rozwiązania;

 ● stanowi czynnik tworzący nowe wartości;
 ● jest narzędziem wykorzystywania przyrody i przekształcania świata zgodnie 
z potrzebamiludzi, sposobem uzyskania określonej, upragnionej pozycji spo-
łecznej i prestiżu [Pilch, Lepalczyk 1995: 367].

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością – praca pozwala uświadomić nie-
pełnosprawnemu jego własną wartość, dzięki czemu pozwala zaakceptować swoją 
niepełnosprawność, pozwala na integrację ze społeczeństwem, daje poczucie przyna-
leżności, choćby tylko do samej grupy pracowniczej oraz kształtuje postawy. Jedną  
z wartości, jakie ludzie cenią w procesie wykonywania wspólnej pracy, jest wzajem-
ne zaufanie, zrozumienie oraz pewien rodzaj przywiązania, który z czasem może 
doprowadzić do trwalszych więzi, na przykład przyjaźni lub koleżeństwa [Ratajczak 
1991: 72]. Dlatego więc dla ludzi, którzy pracują zawodowo – o ile nie dzieje się to 
pod przymusem fizycznym – praca jest wartością.

1. podstaWa pRaWna Rehabilitacji zaWodoWej 
osób niepełnospRaWnych

Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w Polsce pod koniec lat 80. przyniosła 
wiele zmian, zarówno pozytywnych, jak i niekorzystnych, we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jedną z nich jest pojawienie 
się zjawiska ekskluzji społecznej, przejawiającej się głównie nierównym dostępem 
do edukacji, pracy i zabezpieczenia społecznego [Czechowska-Bieluga, Kanios, 
Sarzyńska 2007: 37–57]. Wiele osób znalazło się w sytuacji uniemożliwiającej im 
lub znacznie utrudniającej zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie  
z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywa-
nie dochodów w godny sposób. Jednym z zagrożeń społecznych, które wówczas 
pojawiło się w Polsce było zjawisko bezrobocia jako negatywny rezultat przemian 
społecznych. W szczególnej sytuacji, zmiany polityczno-ekonomiczne zainicjowane  
w Polsce po 1989 roku, postawiły osoby niepełnosprawne. Jeżeli bowiem uznać, 
że już sama niepełnosprawność stanowi przesłankę do obniżania sięjakości życia 
i postępującego wykluczenia społecznego, to pierwsze lata procesu transformacji 
przyniosły ze sobą zmiany, które niemal z dnia na dzień stworzyły groźbę pogłę-
bienia się marginalizacji tej grupy. Dopiero w następnych latach zaczęły pojawiać 
się systemowe i indywidualne mechanizmy pozwalające na wydobywanie się spoza 
marginesu. Załamaniu uległo przede wszystkim wsparcie ekonomiczne znacznej czę-
ści osób niepełnosprawnych. Wycofanie się państwa z planowania i rozdzielnictwa  
w sferze gospodarki, wprowadzenie polityki twardego pieniądza i likwidacja ulg po-
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datkowych znacznie osłabiły potężny dotychczas system inwalidzkich spółdzielni 
pracy, uprzednio uprzywilejowany preferencjami gwarantowanymi przez państwo. 
Spółdzielnie inwalidów przestawały istnieć, bankrutując jedna po drugiej. Wypadki 
te stały sięprzede wszystkim przyczyną powszechnego bezrobocia wśród osób nie-
pełnosprawnych. Dopiero w 1997 r. w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Spo-
łecznej wprowadzono możliwość powoływanie Zakładów Pracy Chronionej, które 
zaczęły wypełniać lukę po Inwalidzkich Spółdzielniach Pracy.

Przywołana ustawa reguluje wiele obszarów związanych z rehabilitacją zawodo-
wą niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych uprawnień niepełnosprawnych, 
zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako bezrobotni lub poszukujący pracy i niepozo-
stający w zatrudnieniu, jest więc prawo do korzystania ze szkoleń. Głównym inicja-
torem i organizatorem szkoleń dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukują-
cych pracy jest dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. Ze szkolenia może skorzystać 
osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest zarejestrowana 
jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, a także bę-
dąca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. 
Na szkolenie kieruje kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. 

Ustawodawca w szczegółowy sposób uregulował czas pracy osób niepełno-
sprawnych, a także przyznanie dodatkowego urlopu osobom niepełnosprawnym. 
W szczególności:

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę  
i 40 godzin tygodniowo; 

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktycz-
ne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą 
niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości 
stosowania skróconej normy czasu pracy;

2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedsta-
      wienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy 
      czasu pracy;
3.  Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzi-

nach nadliczbowych;
4.  Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca; 

5. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gim-
nastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest 
wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy [Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.].

Praca w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
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W obecnie obowiązującej Ustawie proponowane są również przywileje dla przed-
siębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne: 

1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w 
ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie: 

1) 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności, 

2) 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności, 

3) 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stop-
nia niepełnosprawności.

2. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepeł-
nosprawne, spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze 
środków Funduszu zwrot kosztów:

1) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikają-
cych z ich niepełnosprawności;

1a) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wy-
      konywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

 1b) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełno-
       sprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych  
       do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

2) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1–1c.
    2a) Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 26d, dotyczy wyłącznie 
       dodatkowych kosztów pracodawcy, wynikających z zatrudnienia osób nie-
           pełnosprawnych. 

3. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,  
     skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, 
   jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego 
   pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełno-
     sprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie 
     przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

4. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wyna-
grodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
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5. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych 
umową zawartą z pracodawcą, z tym że:

1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–1c, poniesione 
    przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy;
2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób 
    niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przy
    stosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób 
     niepełnosprawnych. 

6. Osobie niepełnosprawnej, wykonującej działalność gospodarczą, refundowane 
są z funduszu PFRON, obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest 
kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych [Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997].

Przytoczone powyżej ustawy świadczą o trosce ustawodawcy dotyczącej reha-
bilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Powstają jednak pytania: czy w rze-
czywistości łatwo skorzystać z prawnie zagwarantowanych przywilejów? Ilu niepeł-
nosprawnych znajduje zatrudnienie w zakładach pracy chronionej lub na otwartym 
rynku pracy? Jak kształtuje się bezrobocie wśród niepełnosprawnych?

2. Wyniki badań dotyczących 
aktyWności zaWodoWej niepełnospRaWnych

 Według danych kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicz-
nej Ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba osób niepełnosprawnych  
w Polsce w 2010 roku wynosiła około 3,4 mln osób (dokładnie 3398 tys.). Oznacza 
to, że 10,7% ludności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne orzeczenie niepełno-
sprawności. Według badań GUS 2,1 mln niepełnosprawnych jest w wieku produkcyj-
nym i powinno pracować. Ponad 80% osób niepełnosprawnych w Polsce funkcjonuje 
poza rynkiem pracy, podczas gdy w krajach UE wskaźnik zatrudnienia w tej grupie 
wynosi średnio 40% – 50 %.Polska posiada jeden z najniższych wskaźników zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w Europie, mimo że na zatrudnienie tej grupy Polska 
przeznacza dość wysokie kwoty. W roku 2004 ze środków PFRON na dofinanso-
wanie do wynagrodzeń i refundację kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie oprocentowania 
pożyczek dla zakładów zatrudniających niepełnosprawnych pracowników oraz pro-
gramy służące rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych przezna-
czono 1.181.716,00 zł; do końca lipca 2005 roku w ramach realizacji Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich. Zintegrowany program operacyj-
ny rozwoju regionalnego, na projekty dotyczące działania 1.4, czyli integrację zawo-
dową i społeczną osób niepełnosprawnych zakontraktowano kwotę 15.221.863,00 zł.

Praca w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
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Prowadzone przez autorkę artykułu badania, dotyczące aktywności zawodowej 
osóbz niepełnosprawnością intelektualną, potwierdzają przytoczone wcześniej analizy. 
Badaniu ankietowemu poddano 50 absolwentów szkoły specjalnej przeznaczonej dla 
uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym  
i znacznym. Wyniki badań wskazują, że 41% ankietowanych po ukończeniu szkoły na-
wet nie podjęło próby aktywności na rynku pracy, obawiając się utraty renty socjalnej. 
Zdecydowali oni zaniechać aktywność na rynku pracy, przedkładając ponad to stabiliza-
cję finansową – na bardzo niskim poziomie – ale jednak stabilizację. W wielu opraco-
waniach jako jeden z istotnych powodów niskiego poziomu zatrudnienia wśród niepeł-
nosprawnych wymieniane są niskie kwalifikacje zawodowe i umiejętności absolwentów. 
Panuje również powszechnie akceptowana opinia o słabym przygotowaniu do pracy osób 
niepełnosprawnych. Przeprowadzone przez autorkę badania nie potwierdziły tych opinii, 
natomiast zwraca uwagę rezygnacja z aktywności ze względu na otrzymywaną rentę.

podsumoWanie

Obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna nie tylko dla osób niepeł-
nosprawnych, stopa bezrobocia w październiku 2014 r. wynosiła 11,5%1. Można 
próbować rozwiązywać dylematy moralne: czy w sytuacji, kiedy pracę traci osoba 
utrzymująca rodzinę należy walczyć o miejsca pracy dla niepełnosprawnych intelek-
tualnie? Jednak jeśli chcemy mówić o równym dostępie do różnego typu dóbr przez 
wszystkich członków społeczeństwa to niezbędne są rozwiązania systemowe, które 
z mocy prawa będą tworzyły miejsca pracy dla niepełnosprawnych. Tworzenie ZAZ-
-ów nie powinno być związane z koniecznością zaangażowania grupy „idealistów”, 
ale wymogiem prawnym obowiązującym w każdym większym mieście. W wielu kra-
jach Unii Europejskiej istnieją stanowiska na otwartym rynku pracy, które z zasady 
zarezerwowane są dla niepełnosprawnych [Majewski 2002]. Pełnosprawni pracowni-
cy, nawet w dobie kryzysu, mają większe możliwości znalezienia pracy, łatwiej mogą 
się przekwalifikować i opanować nowe umiejętności. Pracownicy niepełnosprawni 
intelektualnie muszą bazować na opanowanych kompetencjach, na prostych pracach 
i aktywności na poziomie dla nich dostępnej. A. Nowak poruszając problem bezro-
bocia wśród niepełnosprawnych zwracała uwagę na ich dążenie do pracy zarobkowej 
i wyższego poziomu życia w sposób akceptowany przez społeczeństwo (legalny). 
W badaniach wykazywała, że bezrobotne osoby niepełnosprawne pozostając wierne 
obowiązującym przepisom i regułom postępowania, regularnie odwiedzały biura pra-
cy, lecz utraciły już nadzieję najej znalezienie [Nowak 2002: 203]. Natomiast, tak jak 
zaznaczono we wstępie, praca stanowi wartość dla każdej z tych osób, bez względu 
na wynik badania ilorazu inteligencji czy rodzaj niepełnosprawności.

1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane.
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Publikacja zawiera fragmenty niepublikowanej rozprawy doktorskiej au-
torki. Temat pracy: Efekty kształcenie młodzieży z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 
rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Gajdzicy.
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Miriam Niklová

NEZAMESTNANOSŤ AKO NEŽIADÚCI JAV 
– MOŽNOSTI PREVENCIE A RIEŠENIA 
Z ASPEKTU SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY

Abstrakt: Nezamestnanosť je jedným z negatívnych javov, ktorý ovplyvnil vývoj na 
Slovensku po roku 1989. Štúdia približuje vývoj nezamestnanosti v SR od roku 1989 až po 
súčasnosť. Osobitná pozornosť je venovaná riešeniu nezamestnanosti z aspektu sociálnej pe-
dagogiky. Sociálny pedagóg ako erudovaný odborník môže poskytovať sociálne poradenstvo 
v oblasti poradenskej činnosti pre nezamestnaných. 

UNEMPLOYMENT AS A NEGATIVE PHENOMENON 
– POSSIBILITIES OF PREVENTIVE TREATMENT AND PROBLEM SOLVING
 FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: Unemployment became one of the negative phenomena which influence the 
development in Slovakia in 1989 very markedly. The study is oriented to development in the 
Slovak republic in 1989 only for simultaneity. The special attention is addicted to solution of 
uneployment from aspect social pedagogy. Social pedagogue than knowledgeable specialist 
can to afford of social counselling in the area of consulting for unnemployed.

Kľúčové slová: nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, sociálna opora, vzdelanie, 
sociálna pedagogika, sociálny pedagóg, sociálne poradenstvo, prevencia

Keywords: uneployment, structure of uneployment, social support, education, 
social pedagogy, social pedagogue, social counselling, prevention

Nezamestnanosť podľa Š. Strieženca [Strieženca 1996: 129] predstavuje nedo-
brovoľné a dlhotrvajúce prerušenie práce z dôvodu nemožnosti nájsť zamestnanie. 
Medzi zamestnancom a zamestnávateľom neexistuje alebo bol prerušený pracovno-
právny vzťah. 

Nezamestnanosť vykazovaná úradmi práce je do istej miery skreslená, pretože za-
hŕňa aj osoby, ktoré spĺňajú všetky kritériá nezamestnanosti, ale v skutočnosti prácu 
nehľadajú. Podľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve je podstatnou časťou tejto 
definície nezamestnanosti podmienka, že osoba sa so stavom nezamestnanosti neu-
spokojuje a aktívne si hľadá nové platené zamestnanie [Rievajová 1997: 12].
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Najzávažnejším ekonomickým problémom v súčasnosti je nezamestnanosť. Dôsled-
ky nezamestnanosti nepociťujú len tí, ktorí stratili svoje zamestnanie. Nezamestnanosť 
v skutočnosti zasahuje omnoho viac ľudí ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vplýva  
na rodiny ako aj na širšie príbuzenstvo. Pred rokom 1989 existovala tzv. plná zamestna-
nosť a povinnosť pracovať bola zakotvená v legislatíve. Aj keď mala nezamestnanosť 
po roku 1989 veľmi prudký rast a ešte aj v roku 2000 dosahovala 18,22%, po vstupe 
Slovenska do Európskej únie v roku 2004 začala klesať. V roku 2005 došlo k poklesu evi-
dovanej nezamestnanosti na 11,60% a v roku 2007 došlo k poklesu nezamestnanosti na 
historické minimum od vzniku samostatnej SR v priemere na úroveň 8,4%. V dôsledku 
svetovej hospodárskej a finančnej  krízy, ktorá výrazne ovplyvnila aj SR začala od jesene 
2008 nezamestnanosť u nás opäť stúpať a v súčasnosti činí cca 12% [Hroncová 2009: 91].

Podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR [Rievajová 2001: 358–
370] došlo prvýkrát v roku 1991 k prudkému nárastu nezamestnanosti, kedy priemerná 
miera nezamestnanosti dosiahla 6,62%. Oproti roku 1990, kedy miera nezamestnanosti 
dosahovala len 0,56%, stúpla takmer dvanásťnásobne. Rok 1992 bol charakterizovaný 
stabilizáciou nezamestnanosti na úrovni 11,39%. V dôsledku znižovania zamestnanosti 
a vynakladania malého objemu finančných prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce 
dosiahla v roku 1993 priemerná miera nezamestnanosti 12,68 %. Legislatívne opatrenia, 
prijaté v roku 1993, v oblasti odvodov na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poiste-
nie, „motivujúce“ zotrvať čo najdlhšie v evidencii úradov práce postupne „vystrelili“ 
čísla evidovaných dlhodobo nezamestnaných do enormných výšok. V sledovanom ob-
dobí pripadalo v decembri roku 1991 na jedno voľné pracovné miesto 37 evidovaných 
nezamestnaných, v roku 1993 to bolo už dokonca 48 evidovaných nezamestnaných na 
jedno voľne pracovné miesto. Z hľadiska vekovej štruktúry predstavovali najpočetnejšiu 
skupinu evidovaných nezamestnaných mladí ľudia vo veku od 15 do 29 rokov. Celkový 
pravidelný nárast mladých nezamestnaných spôsobujú v letných mesiacoch absolventi 
stredných a vysokých škôl, ktorých nárast kulminuje pravidelne v septembri.

V roku 1991 tvorili mladí nezamestnaní v priemere 47,9% z celkového počtu ne-
zamestnaných, ku koncu septembra to bolo až 48,5% z celkového poctu evidovaných 
nezamestnaných, v roku 1992 tvorili v priemere 47,1% z celkového počtu evidovaných 
nezamestnaných, v septembri ich podiel dosiahol 48,9%. V roku 1993 predstavovali v 
priemere 47,3% z celkového počtu evidovaných nezamestnaných, pričom v septem-
bri ich podiel predstavoval až 49,5%. V roku 1991 sa po prvýkrát začala prejavovať 
dlhodobá nezamestnanosť. Za dlhodobo nezamestnanú je označovaná osoba, ktorá je v 
evidencii nezamestnaných dlhšie ako 1 rok a v decembri roku 1991 jej podiel z celko-
vého počtu evidovaných nezamestnaných predstavoval 6,1%. Kým v roku 1992 bola 
priemerná miera nezamestnanosti 11,39% a bez práce bolo evidovaných priemerne 285 
511 osôb, v roku 1993 vzrástla priemerná miera nezamestnanosti na 14,38%, čo zname-
ná, že priemerne bolo evidovaných 323 216 ľudí bez práce.

Nezamestnanosť ako nežiadúci jav – možnosti prevencie a riešenia...
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V roku 1994 pokračoval rast nezamestnanosti a priemerná miera nezamestnanosti 
podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahla 14,38%, čo zna-
mená, že na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny bolo priemerne evidovaných 366 
168 osôb. V roku 1995 došlo zásluhou realizácie vládou schváleného Programu podpory 
verejnoprospešných prác k poklesu dlhodobej nezamestnanosti. Priemerná nezamest-
nanosť dosiahla v tomto roku 13,76% a bez práce bolo v priemere evidovaných 349 
821 osôb. V uvedenom roku došlo aj k výraznému nárastu nezamestnaných absolventov 
stredných a vysokých škôl a mladistvých nepokračujúcich v ďalšej príprave na povola-
nie. V dôsledku demografického vývoja a snahy udržať rast produktivity práce sa rok 
1997 a po ňom nasledujúce roky niesli v znamení rastu nezamestnanosti. Priemerná mie-
ra nezamestnanosti v uvedom roku bola na úrovni 12,94% a v porovnaní s rokom 1996 
sa počet nezamestnaných zvýšil v priemere o 12 383 osôb [Rievajová 2001: 358–370].

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla ku koncu novembra 2007 historické mi-
nimum 7,76%, čo je o 17% menej, ako bol stav ku koncu roka 2006. Napriek pozitívne-
mu vývoju nezamestnanosti patrilo Slovensko v roku 2007 medzi krajiny s najvyššou 
nezamestnanosťou v porovnaní s krajinami EÚ. V priemere za rok 2008 dosiahol počet 
nezamestnaných 257,5 tisíc osôb. Oproti roku 2007 sa znížil o 34,4 tisíc, resp. o 11,8%, 
pričom medziročný pokles počtu nezamestnaných v roku 2008 sa v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom spomalil (počet nezamestnaných v roku 2007 poklesol o 17,4%).

G1. Vývoj miery nezamestnanosti podľa krajov v SR za obdobie rokov 2010–2011

http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg [9.02.2013]

Nezamestnanosť patrí k nežiaducim javov v spoločnosti a jej výška je determi-
novaná rôznymi sociálnymi javmi ako napr. chudoba, kriminalita, rozvodovosť, pa-
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tologické závislosti a pod. Nezamestnanosť ako negatívny jav ovplyvňuje človeka, 
jeho širšie sociálne prostredie, ale aj celú spoločnosť. Nezamestnanosť ako sociálno-
-ekonomický problém je predmetom skúmania rôznych vedných disciplín, a preto jej 
aj sociálna pedagogika venuje značnú pozornosť. 

Ako vyplýva z grafu G1 miera evidovanej nezamestnanosti je v Banskobystric-
kom kraji dlhodobo najvyššia a aj podľa štatistických ukazovateľov za rok 2011 pa-
trí Banskobystrický kraj medzi trojicu krajov s najvyššou nezamestnanosťou. Miera 
evidovanej nezamestnanosti od roku 2004 mala klesajúcu tendenciu až na rok 2009, 
kedy začala rásť najmä pre negatívne dôsledky svetovej hospodárskej krízy. V roku 
2010 pokračoval nárast evidovanej nezamestnanosti, pričom priemerná miera neza-
mestnanosti dosiahla 12,1%. V roku 2011 predstavovala miera nezamestnanosti v SR 
13,5% a za prvý polrok 2012 dosiahla 13,9%. 

G 2. Štruktúra vývoja nezamestnaných v SR v %

http://slovak.statistics.sk/wps/portal

Koncom roka 2012 dosiahol počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 425,9 tisíc osôb a miera evidovanej neza-
mestnanosti z možných uchádzačov o zamestnanie 14,4%. V porovnaní s koncom 
roka 2008 vzrástol počet uchádzačov o zamestnanie (o 177,3 tisíc) ako aj miera evi-
dovanej nezamestnanosti (o 6 p.b.). 

Rizikovými skupinami na trhu práce sú mladí ľudia, ženy starajúce sa o deti, oso-
by s nízkou kvalifi káciou a zdravotne postihnutí občania. Tieto skupiny sú vytláčané 
z trhu práce a postupne sa stávajú dlhodobo nezamestnanými. 
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G 3. Dĺžka nezamestnanosti v %

T 2. Vývoj vekovej štruktúry nezamestnaných podľa pohlavia v %

 Veková skupina
2012 2013

muži ženy muži ženy

15-24 23,6 15,8 22,5 14,7

25-34 28,8 32,5 30,7 29,9

35-49 27,8 31,7 27,3 33,7

50-54 8,8 10,3 9,1 11,4

55-59 9,7 8,8 9 9,7

60 a viac 1,3 0,9 1,4 0,6

http://slovak.statistics.sk/wps/portal

Z hľadiska veku je najviac ohrozenou populáciou skupina obyvateľov vo veku 
35–49 rokov v prospech žien, čo predstavuje až 33,7%. Jedným z hlavných pro-
blémov na trhu práce v SR je nezamestnanosť mladých ľudí. V roku 2012 z cel-
kového počtu nezamestnaných osôb 20% tvorili mladí ľudia vo veku 15–24 rokov. 
Podľa pohlavia vyššie percento mladých nezamestnaných bolo u mužov (23,7%); u 
žien bol podiel mladých z celkového počtu nezamestnaných žien 15,7%. Dlhodobo si 
hľadali zamestnanie viac nezamestnaní muži (65,1%) ako ženy (62,2%). Miera neza-
mestnanosti podľa výsledkov výberových zisťovaní pracovných síl v roku 2012 pred-
stavovala v priemere 14%, čo v porovnaní s rokom 2008 znamená nárast o 4,4 p.b.

Miriam Niklová
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T 3. Štruktúra nezamestnanosti vo veku 15–24 rokov podľa vzdelania v %

Doba nezamestnanosti/rok 2010 2011 2012

podľa dĺžky trvania nezamestnanosti    

do 1 roka 49,7 49,9 47,6

v tom do 1 mesiaca 8,6 7,7 8,7

viac ako 1 mesiac až 3 mesiace 9,6 9,6 8,9

viac ako 3 mesiace až 6 mesiacov 11,8 12 11,1

viac ako 6 mesiacov až 1 rok 19,8 20,6 18,9

viac ako 1 rok 50,3 50,1 52,4

z toho viac ako 2 roky 26,4 28,9 30,1

podľa vzdelania

Základné 17,6 17,2 17,8

učňovské bez maturity 26,7 27,9 24,9

stredné bez maturity 1 1,3 3,2

učňovské s maturitou 5,8 5,5 5,7

úplné stredné všeobecné 6 6,7 5,7

úplné stredné odborné 36,1 35,8 35,1

vyššie odborné 0,4 0,1 0,5

Vysokoškolské 6,5 5,2 7,1

http://slovak.statistics.sk/wps/portal

Jedným z hlavných problémov na trhu práce v SR je nezamestnanosť mladých 
ľudí. V roku 2012 z celkového počtu nezamestnaných osôb 20% tvorili mladí ľudia 
vo veku 15–24 rokov. Podľa pohlavia vyššie percento mladých nezamestnaných bolo 
u mužov (23,7%); u žien bol podiel mladých z celkového počtu nezamestnaných žien 
15,7%. Dlhodobo si hľadali zamestnanie viac nezamestnaní muži (65,1%) ako ženy 
(62,2%). Miera nezamestnanosti podľa výsledkov výberových zisťovaní pracovných 
síl v roku 2012 predstavovala v priemere 14%, čo v porovnaní s rokom 2008 znamená 
nárast o 4,4 p.b. Ďalšiu rizikovú skupinu z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce tvoria 
osoby s nízkou úrovňou kvalifikácie. Z celkového počtu nezamestnaných osôb v roku 
2012 tvorili nezamestnaní s najnižšou úrovňou vzdelania, t. j. osoby so základným a 
učňovským vzdelaním bez maturity 55,3% z celkovej nezamestnanosti, pričom ich 
podiel v roku 2008 dosahoval 64,1% [Trendy sociálneho vývoja 2013: 58–59].  

Ako uvádza M. Hronec [Hronec 2013: 40], príprava na povolanie je významný 
faktor, ktorý ovplyvňuje trh práce. Na jednej strane rozsah študujúcich dočasne zni-
žuje ponuku pracovných síl, na druhej strane rozsah absolventov novo vstupujúcich 
na trh práce túto ponuku zvyšuje. Predimenzovanosť absolventov stredných alebo 

Nezamestnanosť ako nežiadúci jav – možnosti prevencie a riešenia...
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vysokých škôl v určitých odboroch sa prejavuje v presýtenosti ponuky pracovnej 
sily a znižovaní jej možností uplatniť sa vo svojom odbore. Ak sa chceme priblížiť 
k vyspelým štátom Európy v úrovni vzdelanosti a zosúladiť obsahovú štruktúru vzde-
lávacieho systému s trhom práce, je jeho reštruktualizácia nevyhnutná. 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v januári 2014 13,61%. Medzimesa-
čne, v porovnaní s decembrom 2013 (13,50%) vzrástla o 0,11 p.b. Stav disponibilných 
uchádzačov o zamestnanie podľa údajov úradu práce sociálnych vecí a rodiny dosia-
hol v januári 2014  367 221 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2013 
(364 225 osôb), vzrástol o 2 996 osôb (o 0,82 %). Medziročne poklesol o 32 146 osôb, 
čo je o 8,05% menej (v januári 2013 399 367 osôb). Miera nezamestnanosti dosiahla 
v januári 2014 14,90%. 

Sociálna pedagogika z historického aspektu, ale aj v súčasnosti venovala a venu-
je pozornosť rôznym sociálno-patologickým a nežiaducim javom (nezamestnanosť, 
bezdomovectvo a pod.) v spoločnosti. Profesiu sociálneho pedagóga radíme medzi 
tzv. pomáhajúce profesie. Pomáhajúce profesie – helping professions /supporting 
professions predstavujú pomerne široký súbor rôznych profesií, ktoré sa vyznačujú 
bezprostrednou prácou s ľuďmi, v oblasti sociálnej, výchovno-vzdelávacej i zdra-
votníckej, sú však viac službou a poslaním ako rutinnou prácou. Pojem pomáhajúca 
profesia zahŕňa oblasť odbornej práce s ľuďmi, ktorá je založená na interpersonálnom 
vzťahu, ktorého podstatnou funkciou je pomoc jednotlivcovi alebo skupine pri riešení 
rôznych problémových situácií [I. Emmerová 2009: 173]. V tejto súvislosti B. Kraus 
[Kraus 2008: 137] uvádza, že samotná pomoc môže mať charakter:

 ● poskytovania opory (ochota počúvať, zaujať neodcudzujúci empatický prístup, 
snaha o stabilizáciu, navodzovanie atmosféry dôvery),

 ● ako výchovno-vzdelávacie pôsobenie (vysvetľovanie príčin a súvislostí a možno-
sti riešenia danej situácie, prinášanie nových aktuálnych informácií a pod.),

 ● poradenský (spoločné hľadanie konkrétnych postupov riešenia na základe pred-
chádzajúcej analýzy príčin a súvislostí a prípadne ďalšie kontaktovanie inštitúcií 
a organizácií, ktoré by mohli na riešení problému participovať), taktiež všestran-
ná podpora vzdelávania mládeže, ale aj dospelých prostredníctvom vzdelávacích 
kurzov a programov.
Z. Bakošová [Bakošová 2008: 61] medzi metódy činnosti sociálnej pedagogiky 

zaraďuje aj výchovné a sociálne poradenstvo. Viacerí odborníci Z. Bakošová (2008), 
J. Hroncová (2008), C. Határ (2010), L. Kamarášová (2009) a i. poukazujú na to, že 
sociálny pedagóg je odborník, ktorého ťažisko tvoria kompetencie prevencie resp. po-
radenstva. Na túto skutočnosť upozorňuje aj zákon č. 317/2009 o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý profesiu sociálneho pedagóga vymedzuje v §24, kde sa uvádza: „sociálny peda-
góg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania pora-

Miriam Niklová
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denstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, deťom  
a žiakom, ich zákonným zástupcom ... Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, 
podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostre-
dia vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických 
javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť“.

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v §84 vymedzuje sociálne poradenstvo 
do dvoch kategórií a to na základné a špecializované sociálne poradenstvo. Vo všeobec-
nosti môžeme konštatovať, že úlohou základného sociálneho poradenstva je zhodnotiť 
povahu problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia u fy-
zickej osoby, rodiny alebo širšej komunity, prípadne im odporučiť alebo sprostredkovať 
kontakt s ďalšími odborníkmi. Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva je za-
meraný na diagnostiku príčin vzniku, charakteru, rozsahu problémov u fyzickej osoby, 
rodiny alebo širšej komunity s cieľom poskytnutia konkrétnej odbornej pomoci. 

Podľa M. Hronca [Hronca 2013: 48], ťažisko prevencie budúcej nezamestnanosti 
žiakov musí preto pri zlyhávaní rodiny prevziať škola so systémom výchovného po-
radenstva a prevencie, kde významnú úlohu musí zohrávať práve sociálny pedagóg.  

Jedna z foriem ako zmierňovať nezamestnanosť je poradenstvo pre nezamestna-
ných ako súčasť sociálneho poradenstva. Na význam poradenskej činnosti pre ne-
zamestnaných poukazuje aj A. Tokárová [Tokárová 2003: 57] a to z dvoch aspek-
tov, individuálneho a spoločenského. Kým z individuálneho hľadiska je táto činnosť 
významná hlavne preto, lebo prináša sociálnu a psychickú pohodu nezamestnanému 
(sebavedomie, psychická stabilizácia, nadviazanie sociálneho kontaktu a pod.), roz-
voj poznatkov, vedomostí a zručností z oblasti trhu práce, sebapoznávania, sebapresa-
dzovania, komunikácie so zamestnávateľmi a nepriamy ekonomický zisk nezamest-
nanému (z dôvodu bezplatnosti poskytovanej služby). Zo spoločenského hľadiska 
je poradenstvo pre nezamestnaných perspektívnou investíciou do kvality pracovnej 
sily, bariérou znehodnotenia pracovného a ľudského potenciálu a hodnoty jednotlivca 
a prevenciou sociálneho napätia v spoločnosti. 

Sociálno-výchovná práca a sociálne poradenstvo, na ktoré sa vo svojej činnosti 
zameriava sociálny pedagóg, sa vykonáva aj v oblasti štátnej správy a v rámci nej na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zastávajú významné miesto pri reali-
zácii prevencie sociálno-patologických javov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ako územné úrady sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti sú zriadené na 
základe zákona NR SR č. 453/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí a služieb zamestnanosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

Pri poskytovaní služieb zamestnanosti sa ústredie a úrady riadia zákonom  
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý upravuje poskytovanie informácií a 
služieb, poskytovanie finančných príspevkov na uľahčenie vstupu na trh práce svo-
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jim klientom, podporuje tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetviach činno-
stí, ktoré je na trhu práce potrebné vytvoriť alebo udržať. Ide najmä o poskytovanie 
informačno-poradenských služieb a odborných poradenských služieb. Informačné a 
poradenské služby na účely vyššie uvedeného zákona sú služby poskytované pri: vo-
ľbe povolania, výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výbere zamestnanca, 
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Základom informačno-poradenských služieb je poskytovanie poradenstva pri výbe-
re zamestnania vrátane jeho zmeny a je zamerané na poskytovanie informácií a od-
borných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami a požiadavkami na odborné 
zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných čin-
ností na pracovnom mieste, s osobitným zreteľom na pomoc občanom so zdravotným 
postihnutím. Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti patria medzi opatrenia 
aktívnej politiky trhu práce nasledovné nástroje: rekvalifikácia, podpora vytvárania no-
vých pracovných miest, podpora zamestnávania osobitných skupín občanov, podpora 
na udržiavanie pracovných miest, podpora prevádzky pracovných miest, podpora vy-
pracovania projektov na oživenie zamestnanosti, podpora zamestnávania občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie na trhu práce. 

Odborné poradenské služby ako nástroj pomoci občanom, ktorí si hľadajú zamestna-
nie predstavujú profesionálne služby poskytované poradcami úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny alebo externými odborníkmi poradenských služieb. Zahŕňajú systém po-
skytovania informácií, rád, podpory a odbornej pomoci klientom, ktorí majú problémy 
s uplatnením sa na trhu práce. Odborné poradenské služby podľa zákona č. 5/2004 
o službách zamestnanosti sú zamerané: na riešenie problémov spojených s pracovným 
uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi osobnostnými predpo-
kladmi a požiadavkami na vykonávania určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozho-
dovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.

Členom rodiny, ktorí majú problémy s uplatnením sa na trhu práce sú poskyto-
vané odborné poradenské služby poradcami úradov. Ide o poskytovanie informácií, 
rád, podpory a odbornej pomoci klientom, podporiť ich smerovanie k samostatnosti  
a svojpomoci pri riešení špecifickej situácie nezamestnanosti. 

Z hľadiska intenzity a situačnej podmienenosti poskytovaného sociálneho pora-
denstva C. Határ (Határ 2010: 78–79), toto poradenstvo kategorizuje do troch základ-
ných stupňoch:

 ● Intermitentné (nárazové) sociálne poradenstvo, ktoré sa poskytuje iba v období 
aktuálnej potreby a jeho úlohou je zabezpečiť krátkodobú podporu, usmernenie 
alebo zorientovanie sa občanov v nepriaznivých sociálnych situáciách;

 ● Limitované sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na konkrétnu situáciu a to po 
dobu dosiahnutia požadovanej pozitívnej zmeny, prípadne vyriešenia problému;

 ● Extenzívne sociálne poradenstvo je zamerané na celú oblasť sociálnych pro-

Miriam Niklová



29

blémov človeka, pričom zahŕňa aj systém poradenských služieb pre rodinných 
príslušníkov, priateľov, pedagogických zamestnancov a pod.
Sociálny pedagóg pri poradenskej práci s nezamestnanými môže aplikovať nie-

ktorý z nasledujúcich poradenských prístupov, ten je však vždy determinovaný mno-
hými faktormi ako napr. charakter problému, jeho etiológia, typ osobnosti človeka 
ako aj profesijné kompetencie daného poradcu: 

 ● Dynamický prístup – je založený na princípe podmieňovania súčasného správania 
minulosťou a využívaním princípu kauzality. Poradca pracuje s vnútornými psy-
chickými kvalitami človeka za účelom reorganizácie jeho osobnosti. Poradenský 
vzťah medzi nimi je asymetrický (lekár – pacient). Poradenstvo je založené na 
báze objasňovania, interpretácie a konfrontácie. 

 ● Behaviorálny prístup – vychádza z predpokladu, že správanie človeka je výsledkom 
procesu učenia. Poradenský vzťah je edukatívny (vychovávateľ – vychovávaný) 
a poradca pri tom využíva rôzne učebné techniky. Poradenstvo je založené na prin-
cípe podmieňovania, posilňovania, nácviku, tréningu, modelovania a presviedčania.

 ● Experienciálny prístup – sa zameriava na dosiahnutie vyššieho stavu vedomia, 
uvedomenia si svojich možností a schopnosti naučiť sa ich aplikovať v praxi. 
Úlohou poradcu je motivovať človeka k možným riešeniam. Poradenský proces 
je emocionálny (človek – človek).

 ● Eklektický prístup – poradca pri svojej práci využíva viaceré prístupy, metódy 
a techniky, ktoré prispôsobuje charakteru problému a typu osobnosti človeka [Ha-
tár 2010: 79–80].
Pri poskytovaní sociálno-pedagogického poradenstva môže sociálny pedagóg 

aplikovať vybrané techniky a metódy práce, z ktorých uvedieme aspoň niektoré:
 ● Poskytovanie objektívnych informácií – sociálny pedagóg v tomto smere môže 
byť nápomocný klientovi pri zorientovaní sa v probléme a výbere adekvátneho 
riešenia problému;

 ● Metóda intervencie – ide o odborný zásah prostredníctvom opatrení, ktoré majú 
zabrániť prehlbovaniu problému [Emmerová 2009: 267];

 ● Sprostredkovanie ďalších odborníkov – v prípade, keď sociálny pedagóg nie je 
kompetentný konať a problém klienta si vyžaduje odbornú pomoc iného odbor-
níka (lekára, psychológa, policajta a pod.) odporúča klienta do starostlivosti ďa-
lšieho odborníka;

 ● Metóda povzbudenia – spočíva v motivovaní klienta k riešeniu problému, po-
vzbudení a ocenení riešiť problém;

 ● Tréning – prostredníctvom aktivít odborného sociálno-pedagogického poraden-
stva, prípadne sociálno-psychologického výcviku môže sociálny pedagóg po-
môcť dospelému zvládať bežné i konfliktné situácie, učiť ich v sociálnych a per-
sonálnych spôsobilostiach;
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 ● Ventilácia – klient pri tejto metóde si prostredníctvom rozhovoru ventiluje, uvo-
ľňuje napätie, čo mu znemožňuje adekvátne riešiť problémy;

 ● Metóda modelovania – sociálny pedagóg spolu s klientom modeluje reálne situ-
ácie klienta, prípadne riešenia klientovho problému.

 ● Metóda hrania rolí – pri inscenácií klient hrá svoju reálnu rolu a sociálny pedagóg 
navodí hypotetické problémy, ktoré musia riešiť.

 ● Metóda persuázie – sociálny pedagóg ponúka klientovi primerané argumenty, aby 
mu sprostredkoval iný pohľad na riešenie jeho problému (Gabura, Mydlíková 
2005, Határ 2010).
Sociálno-edukačné poradenstvo predstavuje komplexne rozpracovaný nástroj 

sociálno-výchovnej starostlivosti a edukatívne zameranej sociálnej pomoci, pro-
stredníctvom ktorého sa dostáva človeku v krízových životných situáciách pomerne 
rýchla a erudovaná pomoc. Je však nevyhnutné docieliť, aby služby odborného soci-
álno-edukačného poradenstva boli vykonávané výlučne na profesionálnom základe 
a profesionálnym poradcom [Határ 2010: 82). Sociálny pedagóg v poradenskej práci 
s klientom by mal pracovať v rozsahu 45 až 60 minút, pričom po ukončení poraden-
skej činnosti by mal byť klient aj naďalej pod dohľadom odborníkov. 

Rodinný príslušník, ktorý sa ocitne ako nezamestnaný môže poberať dávky v ne-
zamestnanosti za určitých podmienok, ktoré upravuje zákon. č. 461/2003 o sociál-
nom poistení. Rodina, ktorá sa ocitla v dôsledku nezamestnanosti jedného člena v ťa-
žkej sociálnej a ekonomickej situácii môže hľadať pomoc na Úrade práce sociálnych 
vecí a rodiny, konkrétne na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Pracovníci príslušného 
úradu posudzujú hmotnú núdzu podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi. 
Sociálno-výchovní pracovníci oddelenia na základe posúdenia situácie rodiny a jej 
hmotnej núdze následne rodine zabezpečia základné životné podmienky konkrétnou 
dávkou a príspevkami za aktívnej participácie jej členov. Zabezpečovanie pomoci pre 
nezamestnaných nie je jednoduchý a jednorazový proces. Zvládanie krízovej situácie 
u nezamestnaných je riešené prostredníctvom poradenských služieb, ktorých základ-
ným cieľom je zabezpečenie pracovných miest pre nezamestnaných. 

Ako uvádza M. Hronec [Hronec 2010: 166], pri riešení problému najmä dlhodo-
bej nezamestnanosti je preto nutné najmä zo strany štátnej správy a samosprávy vy-
rovnávať regionálne rozdiely a sociálno-ekonomické nerovnosti medzi jednotlivými 
regiónmi Slovenska. Vzhľadom k vysokému počtu najmä dlhodobo nezamestnaných, 
medzi ktorými má výrazné zastúpenie rómske etnikum a nízko kvalifikovaní občania, 
je nutné vyrovnávať prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce a vzdeláva-
cích programov lepšie podmienky pre ich uplatnenie na trhu práce, aby neboli dlhodobo 
závislí na sociálnej pomoci štátu, ale aby riešili problémy s nezamestnanosťou aj vlast-
ným pričinením. Z ekonomického a sociálneho hľadiska to bude možné dosiahnuť len 
vtedy, keď ohodnotenie aj za nižšie kvalifikovanú prácu bude pre občanov výhodnejšie, 

Miriam Niklová



31

ako prostriedky, ktoré plynú zo „záchrannej sociálnej siete“. Ako uvádza K. Gežová 
[Gežová 2011: 108] proces vzdelávania môžeme považovať za kľúčový faktor nielen 
pri riešení nezamestnanosti, ale aj prevenciu pred jej vznikom. Je potrebné si uvedomiť, 
že spoločnosť napreduje a je nevyhnutné sa prispôsobovať jej požiadavkám, preto je 
nutné sa neustále vzdelávať a dopĺňať si potrebnú kvalifikáciu pre trh práce.  

Nízka mobilita pracovnej sily v SR, nerozvinutý trh s dostupnými nájomnými 
bytmi, veľkoryso nastavený sociálny systém, ktorý umožňuje dlhodobo nezamestna-
ným prežiť aj bez práce a iné dôvody predstavujú významné faktory, ktoré stabilizu-
jú a zvyšujú negatívny stav dlhodobej nezamestnanosti v SR. Z hľadiska globálnej 
ekonomickej krízy i nepriaznivých vyhliadok v ekonomickom vývoji nielen u nás, 
ale aj v svetovej ekonomike možno považovať súčasné riešenie dlhodobej nezamest-
nanosti v SR za ekonomicky nezvládnuteľné. Štátna politika zamestnanosti sa musí 
viac zameriavať na využívanie aktívnych nástrojov trhu práce a prenášať zodpoved-
nosť nezamestnaných za riešenie svojej situácie viac na občanov samotných. Obdo-
bie hmotného zabezpečenia nezamestnaných zo strany štátu by malo byť limitované, 
aby veľká časť občanov neprežila svoj ekonomicky aktívny život bez zaradenia do 
pracovného procesu [Hronec 2012: 87]. 
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KSZTAŁTOWANIE RELACJI INTERPERSONALNYCH 
PODCZAS ZABAW DZIECI W PRZEDSZKOLU

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest ukazanie znaczenia zabaw w kształtowaniu re-
lacji interpersonalnych dzieci w przedszkolu. Rozważania rozpoczęto od charakterystyki roz-
woju dziecka w wieku przedszkolnym. Następnie omówione zostały: rola przedszkola, jako 
środowiska wspomagającego rozwój dziecka oraz charakterystyka zabaw i ich rola w nawiązy-
waniu kontaktów rówieśniczych. W ostatniej części uwagę poświęcono nowatorskiej metodzie 
Tuputana, która poprzez tańce i zabawy na dywanie edukacyjnym stymuluje rozwój i aktyw-
ność dziecka, dzięki temu rozwija ono umiejętności społeczne, niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania w grupie przedszkolnej, a także do ociągnięcia dojrzałości szkolnej.

FORMATION OF THE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 
DURING CHILDREN’S PLAY IN THE KINDERGARTEN

Summary: The subject of this article is to show the importance of play in formation of 
the interpersonal relationships of the children in kindergarten. The investigation started on the 
characteristics of the development of a child in preschool age. Afterwards the roles of kinder-
garten as an environment supporting the development of a child and the characteristics of play 
and their role in the establishment of peer relations were discussed. In the last part the attention 
was paid to the innovative Tuputan method, which by dancing and play on the educational 
carpet stimulates the development and activity of a child, thereby developing its social skills 
necessary for proper functioning in the preschool group, along with acquiring school maturity.

Słowa kluczowe: rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, relacje interpersonalne 
w przedszkolu, zabawa dzieci,  metoda Tuputana

Keywords: The development of a child in preschool age, interpersonal relationships 
in the kindergarten, children’s play, Tuputan method

Wstęp

Wychowanie przedszkolne pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu wszech-
stronnego rozwoju dziecka. Zgodnie z obowiązującą podstawą wychowania przed-
szkolnego „przedszkola, […] pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. 
Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecz-
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nych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych” [Załącznik 1 do 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku].

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szko-
le podstawowej powinno nabyć – określone w postawie programowej – wiedzę  
i umiejętności, czyli osiągnąć tak zwaną gotowość szkolną. W przedszkolu dzieci 
uczą się głównie poprzez zabawę – dowolną i zorganizowaną przez nauczyciela. 
Dzięki zabawom przedszkolaki rozwijają prawidłowe relacje z rówieśnikami, poko-
nują nieśmiałość, nabywają wiary w siebie i w swoje możliwości. Zabawy na dywa-
nie edukacyjnym – tuputanie – pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność podczas 
zabaw samorzutnych oraz nabywać określone umiejętności podczas zabaw zapropo-
nowanych przez nauczyciela. 

1. chaRakteRystyka RozWoju dziecka W okResie pRzedszkolnym

Wiek przedszkolny poprzedza podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego  
i obejmuje okres życia dziecka od 3 do 7 lat. Granice te są jednak względne – bywają 
bowiem trzylatki nieprzystosowane do udziału w grupie przedszkolnej oraz dzieci, 
które wcześniej mogą realizować obowiązek szkolny. Każde dziecko rozwija się in-
dywidualnie, w innym nieco tempie, w odmiennym środowisku i różni się od swoich 
rówieśników rozmaitymi cechami fizycznymi i psychicznymi. Jednak u wszystkich 
dzieci w wieku 3–7 lat zachodzą zmiany w psychice, typowe i charakterystyczne 
wyłącznie dla wieku przedszkolnego, które pozwalają wyodrębnić ten okres z innych 
okresów rozwojowych [Przetacznikowa 1986: 416].

Oprócz wspólnych cech dla całego okresu rozwoju, można dodatkowo wyróżnić 
trzy fazy wieku przedszkolnego:

 ● faza pierwsza (wczesna)        od 3 do 4 lat, 
 ● faza druga (średnia)               od 4 do 5 ½ lat,
 ● faza trzecia (późna)               od 5 ½ do 7 lat.

Tabela 1. Charakterystyka rozwoju dzieci w poszczególnych fazach wieku przedszkolnego
 

Faza Charakterystyka rozwoju 

W
cz

es
na

Dzieci na ogół mało samodzielne – nie radzą sobie dobrze same w czynnościach samoobsługo-
wych i wymagają pomocy dorosłych (również przy prostych czynnościach – mycie, ubieranie 
się). Dzieci opanowały już podstawy systemu gramatycznego języka ojczystego, ich słownik 
czynny obejmuje około 1000 wyrazów, jednakże nie zawsze jednakowo łatwo porozumieć się 
z nimi,  zwłaszcza w zespole przedszkolnym. Lepiej  rozumieją polecenia  indywidualne, aniżeli 
zbiorowe nakazy i zakazy wydawane całej grupie. Dzieci te znajdują się w stadium myślenia 
sensoryczno-motorycznego; rozwiązują zadania głównie w płaszczyźnie manipulacyjnej i rucho-
wo-spostrzeżeniowej wówczas, gdy mają bezpośredni kontakt  z przedmiotami  i  zabawkami,  
w działaniu lub przy współudziale dorosłych. Wyobraźnia dziecka w tym wieku jest już bardziej 
rozbudzona, aniżeli w wieku poniemowlęcym, co przejawia się, m.in. w bazgrotach,  którym 
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nadaje ono określone znaczenie oraz w podejmowaniu ról podczas zabawy tematycznej. Zaba-
wy są dość proste i krótkie, ponieważ dziecko nie potrafi koncentrować uwagi przez dłuższy 
czas  i szybko zmienia przedmiot swych zainteresowań. Chwiejność uczuciowa, a także duża 
wrażliwość na zmiany w otoczeniu sprawiają, że dziecko może mieć trudności  w przystosowa-
niu się do trybu życia w przedszkolu oraz do wymagań środowiska, zwłaszcza jeżeli poprzednio 
było wychowywane wyłącznie w domu rodzinnym.

Śr
ed

ni
a

Dzieci bardziej samodzielne i zaradne; lepiej przystosowują się do życia w grupie przedszkol-
nej i nawiązują przyjazne, życzliwe kontakty z rówieśnikami. Nie brakuje jednak w tym okresie 
konfliktów pomiędzy dziećmi, gdyż wtedy są one  impulsywne, niezrównoważone, egocen-
tryczne  i agresywne. Lubią towarzystwo rówieśników, garną się do grupy  i chętnie podej-
mują wspólne  zabawy, mimo że nie potrafią  ich same dobrze  zaplanować  i  zorganizować. 
W  piątym  roku  życia  dzieci  wkraczają  w  „wiek  pytań”,  stają  się  uporczywymi  badaczami  
i odkrywcami nieznanego im świata rzeczy, zjawisk i pojęć. Rozkwit wyobraźni i fantazji oraz 
szybkie postępy w dziedzinie myślenia i mowy pozwalają im na wysuwanie wciąż nowych 
problemów, na  które nie  są w stanie  samodzielnie  znaleźć odpowiedzi,  dlatego próbują  je 
rozwiązać przy pomocy dorosłych, zasypując ich mnóstwem pytań. Aktywność intelektual-
na dzieci współistnieje z praktycznym, realnym działaniem na przedmiotach, z różnorodnymi 
zabawami ruchowymi, konstrukcyjnymi i tematycznymi. Poprzez obserwację oraz w trakcie 
wycieczek, dzieci poznają zjawiska świata przyrody i techniki. Dzieci są żywe, ruchliwe, do-
ciekliwe i wścibskie. Ich doświadczenia ruchowe, sensoryczne i umysłowe są coraz szersze, 
jednakże nie chwytają one jeszcze istoty faktów i zdarzeń oraz związków logicznych, jakie je 
łączą, dlatego poznanie otaczającej rzeczywistości wciąż jest powierzchowne.

Pó
źn

a

W zachowaniu się dzieci przejawiają się wszystkie charakterystyczne właściwości rozwojo-
we okresu przedszkolnego, ale również zalążki nowych cech, które rozwiną się i ukształtują  
w  następnym  stadium  rozwoju  –  w  młodszym  wieku  szkolnym.  Dzieci  sześcioletnie  prze-
jawiają  żywe  zainteresowanie  światem przyrody oraz  życiem społecznym. Ulubioną  formą 
spędzania czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardzo urozmaicone, organi-
zowane w zespole, często z podziałem ról i funkcji. Samodzielność dziecka i wyższy stopień 
jego  uspołecznienia  sprzyja  powierzaniu  mu  przez  dorosłych  odpowiedzialnych  zadań,  np. 
opieki nad młodszym rodzeństwem, albo też pomoc w drobnych czynnościach –  w zakupach, 
utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, itp. Życie uczuciowe sześciolatka jest bardzo bogate; 
opanowany i mniej impulsywny od młodszych dzieci ma szanse – w sprzyjającym środowi-
sku wychowawczym – rozwijać uczucia wyższe, społeczne i estetyczne.

Źródło: [Przetacznikowa 1986: 417–419]

Całość tego okresu zwana jest wiekiem zabaw, ponieważ to właśnie zabawa 
jest główną formą działalności dzieci w tym okresie. Jest to również wiek pytań, ze 
względu na ogromne zainteresowanie dzieci światem i pęd do poznawania wszyst-
kiego, co dzieje się wokół, wyrażający się w zadawaniu różnorodnych pytań, skiero-
wanych głównie do dorosłych [Wołoszynowa 1966: 117–118].

2. pRzedszkole jako śRodoWisko Wspomagające RozWój dziecka

Zasadniczym celem przedszkola jest „wszechstronny rozwój osobowości dziecka, 
przejawiającej się w sferze intelektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej, w aktywności 
ruchowej, społecznej i poznawczej, w twórczości artystycznej i wrażliwości estetycz-
nej” [Klim-Klimaszewska 2010: 7]. Poza tym przedszkole zapewnia opiekę, wycho-
wanie i uczenie się oraz tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości 
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szkolnej. Przygotowanie dziecka do szkoły obejmuje cały okres pobytu w przedszkolu. 
Wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno-moralnego, 
estetycznego, wyraża się w różnych formach działalności pedagogicznej przedszkola  
i prowadzi do wszechstronnego wychowania dziecka dojrzałego do osiągania dobrych 
wyników w nowej instytucji – w szkole [Mystkowska 1974: 178]. 

Okres przedszkolny jest istotny dla prawidłowego rozwoju sfery uczuciowej 
dziecka. Dzieci chodzące do przedszkola mają znacznie łatwiejszą sytuację w przy-
stosowaniu się do nowych warunków. W okresie przedszkolnym budzi się zainte-
resowanie dziecka wiedzą, a wraz z tym nauką, jaka je czeka w szkole. Pod koniec 
tego okresu dzieci interesują się już czytaniem, pisaniem, liczeniem. Próbują pisać 
litery, proste słowa, cyfry. Uczą się same czytać proste wyrazy [Kwiatkowska 1970: 
329]. Zdaniem G. Paprotnej wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju 
i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość, powinien być też czasem rado-
ści i pozytywnych doznań, jakie niesie odkrywanie świata. Doświadczenie zdobyte  
w tym okresie jest często podstawą, na której buduje się osobowość człowieka, jego 
stosunek do siebie, innych i świata [Paprotna 1998: 131]. 

W grupie przedszkolnej dzieci nabywają wiele umiejętności przydatnych w edu-
kacji szkolnej. Podczas wspólnych zabaw podporządkowują się obowiązującym za-
sadom, uczą się współżycia w grupie, nawiązują kontakty z rówieśnikami. Dzieci 
uczą się także samodzielności i zaradności. Pobyt w przedszkolu daje dzieciom moż-
liwość podejmowania różnorodnych działań, nabywania doświadczeń, sprawności, 
nauki współdziałania. Warto zwrócić również uwagę na to, że pobyt w przedszkolu 
uczy szeregu zachowań niezwykle w szkole potrzebnych, tj. indywidualnego wypo-
wiadania się, uważnego słuchania innych, zwracania się o pomoc w przypadku nie-
powodzeń, panowania nad emocjami i innych zachowań prospołecznych. Większość 
tych umiejętności dziecko zdobywa już w wieku czterech, pięciu lat, w toku zabaw  
i zajęć, których czas i poziom trudności jest zawsze dostosowany do jego możliwości. 
W późniejszym okresie już nabyte umiejętności należy tylko wzmacniać i utrwalać 
[Walczak-Sarao’, Kręcisz 2008: 11]. 

R. Arseniuk uważa, że duże znaczenie w zaadoptowaniu się dziecka do nowych, 
szkolnych warunków ma poziom jego kompetencji w zakresie funkcjonowania spo-
łeczno-emocjonalnego. Należy zwrócić tutaj uwagę między innymi na samodziel-
ność dziecka w zakresie czynności samoobsługowych, nawiązywanie kontaktów 
z rówieśnikami i przestrzeganie zasad współżycia w grupie oraz poczucie własnej 
indywidualności. Ważnym ogniwem, zapewniającym dzieciom powodzenie w szko-
le, są również zdolności odnoszące się do funkcjonowania poznawczego takie, jak 
koncentracja uwagi, spostrzeganie słuchowe i wzrokowe, pamięć, mowa i myśle-
nie. Analizując wyznaczniki gotowości szkolnej dziecka nie należy również pomi-
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nąć zdolności ruchowej, gdyż poprzez różnorodne zabawy ruchowe dziecko uczy 
się schematu i świadomości swojego ciała, rozpoznaje stosunki przestrzenne, ćwiczy 
koordynację wzrokowo-ruchową, a umiejętności te odgrywają istotną rolę w nauce 
czytania i pisania [Arseniuk 2007: 52–54]. 

3. zabaWy i ich znaczenie 
W kształtoWaniu Relacji inteRpeRsonalnych dzieci 

Zabawa jest jednym z ważnym przejawów aktywności dziecka. Odgrywa istotną 
rolę w różnych okresach życia człowieka, a przede wszystkim w dzieciństwie. Dla 
dziecka do chwili rozpoczęcia nauki w szkole zabawa stanowi podstawowy rodzaj 
działalności [Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża 1992: 221–222 ]. 

Zabawy dzieci są bardzo różnorodne. Można je klasyfikować według rozmaitych 
kryteriów, formalnych lub treściwych. Liczni psychologowie gromadzili informacje,  
a w celu uporządkowania tych materiałów wyodrębnili różne rodzaje, w zależności od 
występowania w nich cech charakterystycznych. Nie ma jednak zgodności w ujęciu 
tego problemu przez różnych psychologów, ponieważ każdy z nich wyodrębnia inne 
rodzaje zabaw, określając je innymi terminami [Dudzińska, Lipina, Wlaźnik 1981: 17]. 

Spośród wielu podziałów zabaw najczęstszy jest podział na zabawy: tematyczne, 
konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe. Zabawa dydaktyczna, według wzoru opra-
cowanego przez dorosłych, prowadzi z reguły do rozwiązania jakiegoś założonego  
w niej zadania; najczęściej jest to gra umysłowa, której celem jest rozwijanie zdol-
ności poznawczych; do zabaw tych zalicza się również loteryjki, układanki, rebusy, 
krzyżówki oraz gry stolikowe, np. chińczyk, domino, czy warcaby. Zabawa konstruk-
cyjna, polegająca na budowaniu różnych obiektów – z klocków lub innych elemen-
tów; do zabaw tych zalicza się także rozkładanie różnych przedmiotów i ponowne 
ich składanie; zabawy te doprowadzane do końca przyzwyczajają dziecko do wyko-
nywania zadań, przygotowując je w ten sposób do pracy. Zabawa ruchowa, bądź gra 
ruchowa, wymaga od jej uczestników częstych zmian miejsca, stosownie do obowią-
zujących reguł; zabawa ta rozwija funkcje motoryczne dzieci oraz wdraża do prze-
strzegania obowiązujących reguł; zalicza się tu, m.in., gry w berka, „komórki do wy-
najęcia”, gra w klasy, czy w „dwa ognie”. Zabawa tematyczna, czyli w odgrywanie 
roli, umożliwia dzieciom fikcyjne spełnianie społecznych funkcji, wykonywanych 
przez przedstawicieli różnych zawodów; zabawy te szczególnie absorbują dzieci  
w wieku przedszkolnym [Okoń 1996: 328]. 

Według współczesnych poglądów zabawa pełni wiele różnorodnych funkcji, 
umożliwiając zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jednocześnie 
ułatwia dziecku wchodzenie w życie społeczne, poznawanie rzeczywistości i do-
stosowanie jej do własnych potrzeb [Okoń 1996: 328]. Zabawa odgrywa niezwykle 
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ważną rolę w życiu i rozwoju dziecka – jest ona swoista drogą gromadzenia do-
świadczeń, uczenia się i ćwiczenia. To w zabawie dziecko poznaje właściwości róż-
nych przedmiotów i utrwala wiedzę o życiu ludzi świecie. Zabawa sprawia dziecku 
przyjemność, radość estetyczną, humor i śmiech, jest ważnym czynnikiem rozwo-
ju moralno-społecznego. W zabawie dziecko wczuwa się w role społeczne, stwarza 
normy postępowania, którym się dobrowolnie podporządkowuje, uczy się współżyć 
z innymi oraz przestrzegać zasad uczciwości. Zabawa usprawnia dziecko fizycznie 
i ruchowo, rozwija zręczność rąk [Kwiatowska 1970: 289]. Zabawy dla dzieci są 
szkołą społecznego uczenia się. W trakcie zabawy bowiem dzieci odgrywają różne 
role społeczne – rodzinne, czy zawodowe; same też ustanawiają reguły i im podpo-
rządkowują swoje działanie. Podczas zabaw dzieci nawiązują i rozwijają kontakty 
społeczne z rówieśnikami, tworzą się przyjaźnie [Kielar-Turska 2010: 113–114]. 

E. Hurlock uważa, że zabawa – poza znaczącą rolą w procesie socjalizacji – po-
maga również dzieciom w przystosowaniu psychicznym i społecznym, ponieważ:

 ● wpływa na rozwój fizyczny, tj. rozwija mięśnie i pozostałe części ciała, stanowi 
ujście dla nadmiaru energii,

 ● zachęca do komunikowania się, czyli uczy formułowania komunikatów w sposób 
zrozumiały oraz rozumienia komunikatów innych,

 ● rozładowuje tłumione napięcia emocjonalne, tj. uwalnia od napięć spowodowa-
nych ograniczeniami środowiska, 

 ● zaspokaja potrzeby i pragnienia, których nie można zaspokoić w inny sposób,
 ● uczy wielu rzeczy, których dzieci mogły nie mieć okazji nauczyć się w domu,
 ● stymuluje twórczość, czyli sprawia zadowolenie z eksperymentowania i tworze-
nia czegoś nowego,

 ● rozwija wgląd w siebie, czyli wytwarza bardziej trafne i realistyczne pojęcie wła-
snego „ja”, 

 ● uczy życia w społeczności, tj. nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązy-
wania konfliktów, które powstają w trakcie tych kontaktów,

 ● uczy przestrzegania norm moralnych,
 ● uczy pełnienia roli właściwej dla płci,
 ● rozwija pożądane cechy osobowości, tj. współdziałanie, wspaniałomyślność, 
prawdomówność [Hurlock 1985: 10–11]. 
Zabawy niosą radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania pew-

nych treści, stymulują radosne i twórcze poznanie siebie nawzajem, wzbogacają kontakty. 
Metody pedagogiki zabawy oraz nauka poprzez zabawę likwidują lęk, obawę i strach. Nie 
ma tu rywalizacji. W zabawę zaangażowana jest cała osoba, wszystkie zmysły. Pobudza 
ona bowiem do twórczego działania, pozwala odczuwać radość i więź z członkami grupy, 
a przy tym także wiele uczy. Nie jest środkiem przymusu, bo nim być nie może. Wszyscy 
lubią zabawę, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiają [Skonieczna 2001: 48–49]. 
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4. tuputan – noWatoRska metoda pRacy 
z dziećmi W Wieku pRzedszkolnym

Tuputan to nowatorska metoda, służąca przede wszystkim do precyzyjnej nauki tańca 
z zastosowaniem dywanu edukacyjnego – tuputanu. Wykorzystanie tej metody ułatwia 
dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorientowanie się w przestrzeni 
podczas wykonywania poszczególnych układów tanecznych i choreograficznych.

Chociaż w początkowym założeniu metoda ta miała głównie służyć nawigacji 
tańca oraz zabawom ruchowym, autorka pracując z dziećmi szybko zauważyła, że  
z tuputanem można realizować wiele zagadnień ze wszystkich obszarów podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego. Wszystko zależy od inwencji i pomysłowości 
nauczycieli. Zatem zabawy z tuputanem to nie tylko tańce, czy zabawy ruchowe, ale 
także edukacja matematyczna, językowa, techniczna, społeczna i przyrodnicza. 

Autorką metody oraz pomysłodawczynią i projektantką dywanu tuputana jest 
Mariola Stryja – wieloletni pedagog, nauczyciel rytmiki, twórca piosenek, zabaw in-
tegracyjnych oraz bajek muzycznych dla dzieci, specjalizująca się w prowadzeniu 
zajęć umuzykalniających w przedszkolu.

Obserwując przebieg kształtowania się orientacji przestrzennej u dziecka można 
stwierdzić, że na początku pojawia się umiejętność rozpoznawania części ciała u sie-
bie, potem u innych osób. Powstaje ona jako skutek rozumienia i stosowania w ży-
ciu codziennym: analogii, przeciwieństw, różnicowania, porównywania i kojarzenia  
w odniesieniu do orientacji przestrzennej. Kolejnym etapem jest rozumienie decen-
tracji: schematu ciała, kierunków i położenia w przestrzeni. Wiąże się to z poczuciem 
bezpieczeństwa, jakie wytwarza się u człowieka na tym etapie poznania otoczenia. 
Cały ten proces kończy się wtedy, gdy jednostka jest zdolna do samodzielnego two-
rzenia struktur przestrzennych i wykorzystywania w praktyce informacji dotyczących 
tego zagadnienia. Proces nabywania orientacji w przestrzeni przebiega u dziecka po-
woli i obejmuje swoim zakresem: poznawanie otoczenia, zapamiętywanie określeń 
właściwych dla stosunków przestrzennych, rozumienie komunikatów oraz przyswa-
janie umów obejmujących zależność w otoczeniu [Głodkowska 2000: 33–34]. 

Doświadczenie autorki zdobyte podczas pracy z dziećmi utwierdziło ją w przeko-
naniu, że największym problemem przy wprowadzaniu układów choreograficznych 
jest właściwe ustawianie się dzieci podczas kolejnych układów tańca, spowodowane 
właśnie niewykształconą jeszcze w pełni orientacją przestrzenną. Często zdarza się, 
że dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają trudności ze stosowaniem 
pojęć typu: prawo-lewo, przód-tył, przed-za, obok-między. Mają kłopoty z orienta-
cją w schemacie własnego ciała i osób stojących obok lub naprzeciw. Nauczycielki  
w przedszkolach naklejają często na podłogę taśmę malarską lub rysują linie kredą, 
aby ułatwić dzieciom poruszanie się podczas tańca. Taśmy jednak często się odkle-
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jają, kreda zmazuje i problem z orientacją powraca. I w tym momencie pojawia się 
dywan edukacyjny – tuputan. Przyjazne podłoże ze stabilnymi, starannie przemyśla-
nymi układami linii w czterech podstawowych kolorach, do wykorzystania w różno-
rodnych układach i ustawieniach podczas tańca. Projekt dywanu obrazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Dywan edukacyjny tuputan

Zabawa towarzyszy człowiekowi przez całe życie, jednakże najbardziej charak-
terystyczna jest dla wieku dziecięcego. To właśnie poprzez zabawę dziecko odkrywa 
rzeczywistość i poznaje otaczający je świat.  Jeśli jest ono zdrowe i dobrze się rozwi-
ja, podejmuje zabawę samorzutnie, nie zwracając często uwagi na miejsce, porę oraz 
brak zabawek, które zastępuje sobie różnymi innymi przedmiotami. Zabawa pochła-
nia dziecko i trudno mu się od niej oderwać [Kwiatkowska 1970: 279–280]. Zabawa 
wyzwala w dzieciach pomysłowość i rozwija wyobraźnię odtwórczą i twórczą, an-
gażuje ruchowo, rozwija poczucie rytmu i sprawności manualne. Dzieci wyładowują 
w zabawie nadmiar energii i jednocześnie się uczą. W zabawie każdy może osiągnąć 
sukces, uwierzyć we własne siły [Borawska 1998: 61]. 

 Tuputan pozwala dzieciom na aktywne, twórcze zabawy i naukę, nie ograni-
cza bowiem tylko do zajęć dydaktycznych, zorganizowanych przez nauczyciela, ale 
jest inspiracją do organizowania zabaw samorzutnych. Dzięki zabawom na tuputa-
nie, dzieci potrafią funkcjonować w środowisku przedszkolnym, rodzinnym i spo-
łecznym, utrzymują ład i porządek, rozwijają mowę, poznają i rozumieją siebie oraz 
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swoje otoczenie, dbają o zdrowie i kształtują sprawność fizyczną, dbają o bezpie-
czeństwo własne i innych podczas zabaw, odgrywają różne role w zabawie, interesują 
się muzyką – słuchają, śpiewają, tańczą, improwizują, scalają różne elementy sztuki  
w jedno dzieło, odczuwają radość z wykonanej pracy, rozumieją zjawiska atmos-
feryczne, szanują przyrodę – rośliny i zwierzęta, uczestniczą w zabawach matema-
tycznych, kształtują gotowość do nauki czytania i pisania, uczą się samodyscypliny, 
współzawodnictwa oraz godzą się z przegraną. 

Metoda Tuputana z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego, stymuluje wszech-
stronny rozwój dzieci. Przeznaczona jest głównie do realizacji w przedszkolach  
i punktach wychowania przedszkolnego, nie ma jednak przeszkód, aby z metody tej 
korzystały inne placówki czy instytucje (np. żłobki, czy szkoły tańca). 

podsumoWanie

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci uczą się wchodzenia w określone role 
społeczne, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych  
z rówieśnikami i z dorosłymi, uczą się współdziałania, odpowiedzialności oraz prze-
strzegania obowiązujących zasad i norm. Poprzez wspólną zabawę i wchodzenie  
w  bliskie relacje dzieci kształtują umiejętność obdarzania innych uwagą, pokonują 
nieśmiałość, stają się bardziej otwarte i asertywne, potrafią wyrażać swoje potrzeby. 
Ponadto, w przedszkolu dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne w edukacji 
szkolnej. Nauka w przedszkolu odbywa się głównie poprzez zabawę. Zabawy autor-
skie nowatorską metodą Tuputana, poza celami dydaktycznymi, stanowią atrakcję  
i rozrywkę dla dzieci i integrują grupę.
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WYCHOWAWCZA ROLA 
ANIMATORA CZASU WOLNEGO DZIECI 

W OBSZARZE SPOŁECZNYM 
WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI DZIECIĘCEJ

…nie wystarczy, jeśli nabędziecie umiejętności 
stosowania wiedzy na pożytek człowieka, 

  ten sam człowiek i jego los  muszą być 
głównym celem waszych zabiegów.

                  Albert Einstein

Streszczenie: 
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca edukacji w szeroko rozumia-

nym życiu współczesnego dziecka, tzn. nie tylko w instytucjach oświatowych tj. szkoła, lecz 
także w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Propozycją dla współczesnego pedagoga, które-
go celem jest wykorzystanie działań edukacyjnych w zakresie turystyki dziecięcej może być 
właśnie edukacja czasu wolnego. Nauczyciel-pedagog, który zdobył kwalifikacje animatora 
czasu wolnego może podjąć się niełatwego zadania zastąpienia w życiu dziecka wszechobec-
nej elektroniki, pośpiechu, krzykliwej reklamy, czy też braku sensu i celu działań, właśnie 
edukacja czasu wolnego, a turystyka dziecięca jest wymarzonym obszarem do takich celowych 
i konstruktywnych działań.

EDUCATIONAL ROLE OF CHILDREN’S SPARE TIME ANIMATOR 
IN THE SOCIAL CONTEXT OF CONTEMPORARY CHILD’S TOURISM

Summary: This article attempts to answer the question of the position of education in the 
life of a modern child while being at the educational institutions such as schools but also in 
their spare time. Education of the leisure time could be a suggestion for modern teachers, who 
aim to use educational activities within the subject of child tourism. Teacher-pedagogue, who 
is qualified animator may attempt to find a way to substitute electronic devices, hurry, loud 
advertisements and meaningless activities by using education of the leisure time. Child tourism 
is a prefect field for such deliberate and constructive activities. 

Słowa kluczowe: edukacja, nauczyciel-animator, turystyka dziecięca, czas wolny

Keyword: education, teacher animator, childlike tourism, leisure time 
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Wstęp

Szeroką rzeką płyną raporty edukacyjne implikujące nowe, aktualne spojrzenie 
na rolę nauczyciela-wychowawcy w obecnej społecznej rzeczywistości, podlegają-
cej permanentnej zmianie. Raporty te „[...] wskazują potrzebę podnoszenia jakości 
edukacji we wszystkich aspektach, a także – w realiach dynamicznych zmian spo-
łecznych i edukacyjnych – redefiniują społeczną rolę nauczyciela”[Kochanowska, 
Majzner 2014: 7]. Edukacja (łac. educatio) to wychowanie, społeczeństwo (łac. so-
cietas) szeroko rozumiany obszar życia człowieka, funkcjonującego na wielu róż-
nych płaszczyznach złożonej współczesnej egzystencji. Stopień złożoności współ-
czesnego społeczeństwa stwarza poważne problemy egzystencjonalne, zwłaszcza 
dla młodej jednostki dopiero rozpoczynającej życie w różnorodnych układach spo-
łecznych, stąd konieczność udzielenia pomocy dziecku w trudnym procesie socja-
lizacji w różnych sytuacjach z jakimi dziecko się w życiu spotyka. Wychowanie 
do życia we współczesnym społeczeństwie zaczyna się od środowiska rodzinnego, 
jednakże bardzo szybko rolę wspomagającą przejmują instytucje wychowujące 
tj. żłobek, przedszkole, szkoła. Wyspecjalizowani wychowawcy pomagają dziec-
ku „wchodzić w życie”, czyli uczą właściwych relacji społecznych. W przypadku 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym złożoność społecznych relacji sprowadza się do 
funkcjonowania na płaszczyźnie rodzinnej, szkolnej oraz pozaszkolnej i właśnie ta 
ostatnia dziedzina życia dzieci jest przedmiotem niniejszych rozważań. 

 1. pozaszkolna RzeczyWistość społeczna 
polem działania WychoWaWczego

Pedagogika, zwłaszcza akademicka, praktycznie od momentu ukonstytuowa-
nia się tejże nauki, podejmuje kolejne, alternatywne działania, wyznaczając sobie 
zadania i cele mające skutecznie połączyć teorię z praktyką, czyli dostosować za-
łożenia naukowe do otaczającej nas rzeczywistości. Weryfikacja kolejnych teorii to 
edukacyjna loteria, mówiąc za Stanisławem Nalaskowskim, ponieważ wychowanie 
i nauczanie bywa alternatywne, rzeczywistość natomiast nie, gdyż egzekwuje ona 
z całą bezwzględnością prawa społeczne nią rządzące tu i teraz. Jak często histo-
ria pokazywała, że pedagogika i rzeczywistość społeczna to dwa różne światy? 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ często teoretycy zapominają o empirii, której 
głównym narzędziem jest w pedagogice obserwacja. Każdy naukowiec wie, że aby 
podjąć działania analityczno-syntetyczne i potem weryfikująco-resumujące należy 
dokonać niezbędnych obserwacji. Gdzie owych obserwacji ma dokonać badacz-
-pedagog? Czy tylko w zinstytucjonalizowanych podmiotach oświatowych takich, 
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jak szkoła, przedszkole? Na pewno nie! Podmiotami edukacji są również takie 
elementy życia, czyli podmioty społeczne, jak rodzina, nauczyciele, ale przede 
wszystkim pokolenie młode, czyli uczniowie, dzieci i młodzież. Jeżeli wyjdziemy 
ze szkoły lub domu rodzinnego dziecka, co zaobserwujemy na ulicy? Gdzie są 
dzieci, gdzie młodzież? Bo przecież nie na podwórkach, placach zabaw, w parkach. 
Są w domach, mieszkaniach, najczęściej przy komputerach, telewizorach, grają na 
playstation, serfują po sieci. A gdzie obrazek chłopców kopiących piłkę, dzieci na 
rowerach, bawiących się przed domami? Zdarza się, oczywiście, ale bardzo spora-
dycznie. Dzieciom brak spontanicznej zabawy sensu stricte, zastępują ją …wszech-
dostępną elektroniką.

Cóż, każdy czas ma swoją tradycję, a my, pedagodzy nie możemy obrażać się 
na rzeczywistość, ponieważ jest ona polem naszego działania. Skazani jesteśmy 
więc na obserwację uczestniczącą i naukę autentycznej rzeczywistości (komputery, 
komórki, tablety, x-booksy, itp. Urządzenia techniczno-elektroniczne), jeżeli chce-
my uczyć, wychowywać, a nie być anachronicznymi elementami dawnego świata. 
Praktyka i empiria dostarczają nam codziennie nowych, konkretnych, częstokroć 
jednoznacznych informacji. Występujemy często równocześnie w dwóch rolach: 
rodziców-wychowawców i badaczy-edukatorów, a zdobyta wiedza teoretyczno-
-praktyczna skłania nas do następującej konkluzji: wiemy, jaki jest cel wychowaw-
czy i edukacyjny naszych działań, ale jak ten cel osiągnąć, jakie sposoby będą 
tu i teraz skuteczne? Dzieci funkcjonują inaczej w każdej kolejnej rzeczywistości 
społecznej, a nasze na przełomie XX–XXI wieku zostały poddane permanentne-
mu, z reguły medialnemu, wychowaniu hormonalnemu, gdzie odwołano się nie do 
mózgu, intelektu, a do nadnerczy produkujących adrenalinę. Krzykliwe reklamy, 
sensacja, szybkość, speed, kultywowane wzorce obrazoburcze wobec kultury oj-
ców – to podnoszenie poprzeczki emocjonalnej dzieciom i młodzieży, stwarzające 
pozory „zabawy na maxa”, ale powierzchowne, krótkotrwałe, nie dające radości 
głębokiej, sensownej, prawdziwej satysfakcjonującej zabawy, której nadal w życiu 
dziecka brak [Nalaskowski 1995: 7–65]. 

Co w tej sytuacji powinien zrobić mądry pedagog? Negować wszystko, co nie 
wpisuje się w dotychczasową, tradycyjną naukę o wychowaniu, od czego odejść, 
a do czego wrócić? Jak określić skalę przymusu i swobody? Jakich użyć metod? 
Czy przygoda może być środkiem do celu edukacyjnego? Jak stworzyć edukacyjną 
przygodę? Jak nie przemilczeć rzeczywistości, tylko ją adoptować? Jaki przekaz 
edukacyjny będzie nie tylko zrozumiały przez współczesne dzieci i młodzież, ale 
także akceptowany? Jak wychowywać współczesne dzieci, aby ich relacje w każ-
dym środowisku społecznym były prawidłowe i satysfakcjonujące? To tylko nie-
które z zagadnień, z którymi spotyka się współczesny wychowawca.
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2. zadania i działania WychoWaWcze 
W zakResie pedagogiki czasu Wolnego 

W społeczeństWie ponoWoczesnym

Interesującą społeczno-kulturową koncepcję  dotyczącą relacji międzypokolenio-
wych we współczesnym społeczeństwie zaprezentowała Margaret Mead – socjolog 
kultury – w eseju Tożsamość i kultura. Wskazała ona na trzy modele przekazu kultu-
rowego: postfiguratywny, kofiguratywny i prefiguratywny. 

 ● pierwszy model, tradycyjny, ma miejsce w normalnych społecznie warunkach, 
wówczas, gdy starsze pokoleniu decyduje o obliczu pokolenia młodszego,  prze-
kazuje mu uznawane przez siebie wartości i normy, to długi proces i naturalny;

 ● drugi przekaz ma miejsce, gdy oba pokolenia, młodsze i starsze, uczą się od sie-
bie nawzajem i powstaje on podczas różnych zawirowań społecznych, zmian 
egzystencjalno-przestrzennych. Model ten promuje młodsze pokolenie, bo ono 
ma duże zdolności asymilacyjne i adaptacyjne;

 ● trzeci model wertykalny wymiar kultury zastępuje wymiarem horyzontalnym, 
obszerniejszym, ale płytszym. W nim kształt kultury i tego, co dla niej najważ-
niejsze zależy od pokolenia młodszego, które ma znaczący wpływ na pokolenie 
starsze. Brak tu łączności z tradycją, wszystko jest doraźne, tymczasowe, życie 
bez perspektyw, „tutaj, teraz, bycie”. Ten model jest pochodnym dużych transfor-
macji społecznych i często rozczarowania [Mead 2000: 10]. 
Zmiana realiów życia w naszym kraju i w większości ponowoczesnego świata 

pokazuje, że w dużej mierze funkcjonujemy w trzecim modelu, gdzie nastąpiła re-
zygnacja z tradycyjnego szacunku dla starszego pokolenia, negacja kultury ojców, 
zmiana sposobów komunikacji, bezkrytyczne przejęcie kultury Zachodu (okcydenta-
lizacja). Dorośli obserwują transformację kulturową młodego pokolenia i nie potrafią 
doradzić, wspomóc, pokierować, więc częstokroć po prostu ustępują, wycofują się. 
Jednakże pedagog-nauczyciel musi wychowywać i uczyć, to przecież sens i cel jego 
pracy. Jego zadaniem jest nie tylko kształtowanie postaw w obrębie instytucji oświa-
towych, ale także poza nimi, w szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej. W za-
kres tak rozumianych oddziaływań wchodzi także uczenie właściwego, racjonalnego, 
zdrowego i sensownego wykorzystania czasu wolnego dzieci. Czas wolny to okres 
aktywności, który pozostaje człowiekowi (tu: dziecku) do dyspozycji po wykonaniu 
zadań związanych z czynnościami obowiązkowymi typu: nauka, praca, rodzina. Jego 
wykorzystanie może być mniej lub bardziej celowe [Macioł-Kisiel 2010: 129]. To 
właśnie proces wychowania dziecka realizowany w rodzinie i szkole podstawowej 
kształtuje zachowania preferowane w wieku późniejszym, stąd jego istotność. Peda-
godzy, którzy w polskiej szkole podstawowej realizują właściwie edukację zdrowot-
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ną, kształtują u dzieci umiejętność wykorzystania czasu wolnego zgodnie z wymoga-
mi kultury zdrowotnej, a celem tych działań jest właściwa regeneracja sił fizycznych 
i psychicznych dziecka oraz stymulacji jego rozwoju [Dz.U. 1999 Nr 14, zał.1.]. 
Niewątpliwie dokonywanie wyboru zachowań w czasie wolnym przez dziecko jest 
czynnikiem jego prawidłowego rozwoju. Z prowadzonych przez Barbarę Woynarow-
ską badań wynika, że ludzie młodzi nie potrafią odpowiednio gospodarować swoim 
czasem wolnym i często dokonują wyborów ryzykownych, a niekiedy, wręcz szko-
dliwych dla ich zdrowia [Woynarowska 2000: 8]. I tutaj właśnie jest miejsce dla 
działań nauczycieli-wychowawców, którzy winni wdrażać dziecko do preferowania 
czynnych i korzystnych form wypoczynku w czasie wolnym od nauki. 

3. zoRganizoWana tuRystyka dziecięca 
kanWą oddziałyWań WychoWaWczych

Adaptując i akceptując naszą społeczną rzeczywistość, świadomy wychowawca 
stara się transponować wiedzę i umiejętności dla dobra dzieci wszędzie tam, gdzie 
to jest możliwe. Taką, stosunkowo nową niwą do pedagogicznego uprawiania, są 
wyjazdy wakacyjne i feryjne dzieci i młodzieży związane z turystyką dziecięcą. 
Turystyka rozumiana, jako wszelkie zjawiska związane z podróżą i pobytem w ja-
kiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeżeli ich celem nie jest praca zarobkowa 
lub osiedlenie [Kurek 2008: 11–12], w odniesieniu do dzieci przejawia swoistą spe-
cyfikę. Międzynarodowa Klasyfikacja Turystyczna (SICTA) wyróżniając dziesięć 
elementów składowych turystyki wymienia m.in. edukację, wskazując właśnie na 
pedagogiczno-dydaktyczną specyfikę turystyki dziecięcej: „Nauczanie najmłodszych 
dzieci jest szczególnie trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga […] wejścia  
w świat wyobraźni dziecka, świat barwny, wesoły, pełen fantazji i tak różny od świata 
dorosłych” [Makowski, Sadłak 2008: 5].

Priorytetowymi celami wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od na-
uki szkolnej, czyli właśnie wyjazdów wakacyjnych i feryjnych są:

 ● cel prozdrowotny – w czasie wyjazdów dzieci poza tereny silnie zurbanizowane 
ma miejsce w ich organizmach, przynajmniej częściowa, redukcja wpływu śro-
dowiska skażonego, dokonująca się pod wpływem świeżego powietrza, zdrowej 
wody i roślinności terenów chronionych oraz dzięki czynnemu wypoczynkowi, 
tak niezbędnemu młodym organizmom; konieczne jest także wyrabianie nawy-
ków higienicznych;

 ● cel wychowawczy – to zaprezentowanie dzieciom szerokiej gamy różnorodnych 
sposobów aktywnego spędzenia wolnego czasu, nowych, atrakcyjnych zabaw i gier 
ruchowych, zdrowej rywalizacji sportowej. To właściwy czas na uczenie samo-
dzielności, odpowiedzialności, zaradności, współżycia i współdziałania w grupie;
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 ● cel edukacyjny – wyjazdy poza teren zamieszkania stwarzają możliwość organizo-
wania w ciekawy sposób edukacji ekologicznej, polegającej m.in. na prowadzeniu 
podczas wycieczek i spacerów różnych doświadczeń, rozmów, działań, czynności 
zaplanowanych lub kontekstowo spontanicznych, wyciąganiu wniosków z obser-
wacji przyrody ekologicznie zdrowych terenów i korzystaniu z ich dóbr. Ponadto 
jest możliwość przybliżenia dzieciom szeroko rozumianych treści społecznych, 
kulturowych, filozoficznych, technicznych, etycznych artystycznych wszelkich in-
nych, w których uczestniczy współczesny człowiek [Zieliński 2010: 204];

 ● cel społeczny – wdrażanie dzieci do podejmowania działań mających na celu wła-
ściwe funkcjonowanie w środowisku społecznym, czyli nawiązywanie korzyst-
nych i satysfakcjonujących zarówno dla dziecka, jak i dla np. grupy rówieśniczej, 
relacji społecznych.
Turystyki dziecięcej nie można rozpatrywać w izolacji od tak istotnej płaszczyzny 

życia, jak edukacja. Turystyka dziecięca i czas wolny dziecka, zwłaszcza w młodszym 
wieku szkolnym, są ważnymi, istotnymi i niewątpliwie integralnymi komponentami 
procesu wychowania. Rozszerzają się więc możliwości edukacyjnych oddziaływań 
nauczycieli szkolnych poza sferę ścisłego szkolnego nauczania, a jednocześnie po-
szerzają się możliwości kształcenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności oraz zacho-
wań dziecka w młodszym wieku szkolnym przez nauczycieli w zakresie turystyki 
dziecięcej.  Jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne działanie, a w zakresie perma-
nentnego kształcenia się i doskonalenia nauczycieli powinien zaistnieć jako nowy 
komponent – zawód: nauczyciel-animator turystyki i wypoczynku dzieci młodszych, 
ponieważ możliwości oddziaływania na dziecko w młodszym wieku szkolnym w 
zorganizowanym czasie wolnym tzn. podczas wakacji i ferii zimowych - są ogromne. 
Już od wielu lat część z nauczycieli wyjeżdża w charakterze wychowawców kolonij-
nych i dla nich, a także dla młodych nauczycieli istnieje propozycja zdobycia nowych 
kwalifikacji lub uzupełnienia dotychczasowych, w zakresie animacji czasu wolnego 
[Kisiel, Walaszek-Latacz 2012: 85–87].

4. noWa specjalność pedagogiczna – animatoR czasu Wolnego dzieci

Kim właściwie jest animator czasu wolnego? Niektórym kojarzy się z lalkami, 
które pociąga się za sznurki i ożywia, aby wywołać ich ruch, innym z animatorem 
kultury, czyli człowiekiem, który łączy w sobie cechy pedagoga, psychologa, artysty 
w celu aktywizacji, rozbudzenia zainteresowań działaniami z zakresu kultury. Jed-
nakże animatorem turystyki dziecięcej i niezbędnym czynnikiem determinujących 
aktualny stan oraz rozwój rekreacji i wypoczynku dzieci jest człowiek pracujący  
w branży rekreacyjno-turystycznej, jednocześnie pedagog, posiadający kompetencje 
oraz umiejętność tworzenia sytuacji rozbudzających i utrwalających potrzebę uczest-
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nictwa w różnych formach aktywności czasu wolnego dziecka. Wizerunek takiego 
pracownika rekreacji i turystyki – pedagoga nie jest łatwy do jednoznacznego zdefi-
niowania, ponieważ ewoluuje on wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i oczeki-
waniami rynku pracy rekreacji, turystyki i pedagogiki [Kurek 2008: 204]. Nowymi 
specjalistami w branży turystycznej są właśnie ludzie zwani animatorami, którzy po-
trafią przygotować indywidualną ofertę spędzenia wolnego czasu, dostosowaną do 
życzeń i możliwości fizycznych uczestnika zorganizowanego odpoczynku. Są oni 
odpowiedzialni za realizację planu wypoczynku, dzięki czemu umieją urzeczywist-
niać prawie każde turystyczne marzenie i zaspokoić indywidualne zainteresowania 
uczestników, biorących udział w krótszych lub dłuższych eskapadach. W ten sposób 
animatorzy turystki i rekreacji na szczeblu lokalnym i regionalnym tworzą oryginalne 
produktu turystyczne i kształtują politykę turystyczną, promując formy aktywnego 
wypoczynku z wykorzystaniem przyrodniczych walorów najbliższego otoczenia. 
Szczególnym rodzajem animatorów są animatorzy czasu wolnego dzieci, gdyż ani-
macja czasu wolnego dzieci występuje współcześnie w różnych formach i miejscach. 
Czasem wolnym dzieci zajmują się animatorzy zwani Kids Entertainers, zajęcia dla 
nastolatków i ludzi młodych organizują animatorzy, których nazywamy Young and 
Sports Entertainers, Show Entertainers zajmują się przedstawieniami, kabaretami i 
konferansjerką na scenach a niesamowitą grupę animatorów stanowią All-round En-
tertainers, animatorzy, którzy jednocześnie potrafią wykonywać wszystkie powyższe 
zadania. Są w animacji czasu wolnego również osoby wspierające działania anima-
torów np. technicy lub menadżerowie. Formę pracy animatora z reguły narzuca pra-
codawca [Bączek 2011: 9].

Podstawowe zasady zajęć animatorów-wychowawców z dziećmi w młodszym 
wieku szkolnym to:

 ● praca z dziećmi może być bardzo satysfakcjonująca, nawet przyjemna, pod wa-
runkiem, że jest dobrze przygotowana a prowadząca ją osoba ma do niej określo-
ne predyspozycje i umiejętności; 

 ● bez podstawowych wiadomości z psychologii dziecka oraz gier i zabaw dla dzieci 
taka praca nie jest możliwa; 

 ● praca animacyjna z dziećmi to najważniejsza i najpoważniejsza gałąź animacji, 
ponieważ występuje zarówno na wyjazdach organizowanych tylko dla dzieci, 
czyli koloniach, feriach i obozach, jak i podczas zorganizowanych wczasów z ro-
dzicami. Animator wie, że gry i zabawy z dziećmi powinny odbywać się na świe-
żym powietrzu, zwłaszcza jeżeli jest to wyjazd do miejsc o klimacie ciepłym lub 
gorącym.  Dzieci, które zgłaszają się do zajęć animacyjnych są w różnym wieku. 
Najczęściej jest to wiek od 4–5 lat do 12–tego roku życia. Młodsze dzieci mogą 
uczestniczyć w animacji tylko w obecności swoich rodziców (podczas wyjazdów 
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rodzinnych) – ze względu na ich i animatora bezpieczeństwo, starsze wolą mło-
dzież. Jeżeli różnice wiekowe wśród dzieci, którymi zajmuje się animator są zbyt 
duże powinien on podzielić je na dwie grupy: starszą i młodszą. Można też po-
prosić dzieci starsze o pomoc przy młodszych wyznaczając im taką „ważną” rolę; 

 ● podstawą zajęć z dziećmi jest przyjazna i wesoła atmosfera, ponieważ dzieci lubią 
osoby z uśmiechem na twarzy, które z nimi rozmawiają i pytają je o ich sprawy. 
Animator częstokroć sam musi poczuć się dzieckiem – bawić się, robić śmieszne 
miny, śpiewać i tańczyć – w żadnym przypadku nie może stać z boku i przyglądać 
się. Nie może oceniać, tylko bawić się, szukać wraz z dziećmi przygody i humoru. 
Jeżeli jest taka możliwość musi się przebrać, ucharakteryzować, stworzyć sceno-
grafię zajęć;

 ● bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo powierzonych animatorowi dzieci, 
należy zachować wszelkie środki ostrożności, żeby nie narażać podopiecznych 
i w konsekwencji siebie. Podstawową sprawą jest liczenie dzieci jak najczęściej, 
żeby żadne się nie zgubiło. Podczas spaceru w trudnym terenie, nawet na plaży 
można użyć tzw. czarodziejskiej liny, można też sprawdzać listę imienną. Ani-
mator zawsze musi mieć pod ręką apteczkę i musi umieć się nią posłużyć, czyli 
znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Musi także znać zasady korzystania z 
kąpieli słonecznych morskich i w basenie. Najlepiej bawić się z dziećmi na mięk-
kim podłożu np. na kocu, trawie, piasku [Walaszek 2010: 274]. Także przybory do 
zabaw z dziećmi powinny być bezpieczne np. zaokrąglone nożyczki;

 ● animator musi mieć do dyspozycji różne materiały, ponieważ różnorodność za-
jęć jest jednym z mierników ich atrakcyjności. Ważne też są dyplomy, słodycze, 
drobne nagrody, które powinien dostarczyć organizator-menager.

 ● dziecko musi być doceniane, więc należy je często chwalić za dokonania w trakcie 
zajęć, mówiąc, że pięknie rysuje, śpiewa, biega a nawet wygląda. Każde dziecko 
chociaż przez chwilę powinno być w centrum uwagi;

 ● organizując gry z nagrodami należy się starać, aby nagrodzić jak najwięcej dzieci, 
a  najlepiej wszystkie, chociaż w różnym stopniu. Jeżeli tworzy się coś z dziećmi, 
należy oddać im ich pracę; 

 ● najlepiej organizować zajęcia wielotematyczne, wieloaktywne, ponieważ dzieci 
mają różne tempo pracy i kiedy jedne już skończą, np. rysować, inne dopiero 
zaczynają; 

 ● w przypadku wyjazdu z rodzicami warto próbować od czasu do czasu do zajęć 
z dziećmi angażować także ich rodziców;

 ● dzieci na wakacjach z reguły bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach animacyj-
nych, ale aby je zachęcić można im opowiedzieć o tym, co będzie się robiło, 
pokazać już gotowe wytwory, wyjaśnić zasady. Bardzo istotna jest obserwacja 
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dzieci i dostosowanie zachowania animatora do ewentualnych trudności typu: 
nadpobudliwość, nieśmiałość, apatia, a nawet autyzm;

 ● złotą regułą animatora w wypadku trudności jest: Nic na siłę! Animator dziecięcy 
w zabawach z dziećmi może zastosować dwa rodzaje zajęć: łatwiejsze i trud-
niejsze. Pierwszy nie wymaga zbyt wielu przygotowań, bo to po prostu spacer 
na plaże i lepienie z piasku, kopanie dziury, kąpiel w basenie itp. Ale przy takich 
zajęciach istnieje ryzyko, że braknie mu pomysłów i nie wypełni czasu dzieciom, 
albo będą się nudzić. Drugi sposób jest trudniejszy, ale pewniejszy. Wymaga 
przygotowania scenariusza zajęć i materiałów potrzebnych do ich realizacji. Na 
wyjazdach zorganizowanych dla dzieci takie scenariusze przygotowuje kierow-
nik wyjazdu wraz z kadrą wychowawców-animatorów;

 ● każdy dzień musi być inny, bardzo dobrą metoda jest nadawanie dniom nazw 
tematycznych i komponowanie adekwatnych zabaw np. Dzień u Piratów, Dzień 
w Kosmosie, Dzień Indiański, Dzień Mody itp.; 

 ● zajęcia czynne, ruchowe przeplatane powinny byś spokojniejszymi, np. plastycz-
nymi, ale aby nie były one standardowe należy stosować różne techniki, najlepiej 
łączone; 

 ● bardzo ważnym zajęciem dla dzieci jest dyskoteka dziecięca. W zasadzie powin-
na się ona odbywać codziennie, chyba, że dzieci same nie będą miały na nią ocho-
ty, ale byłby to odosobniony przypadek, ponieważ dzieci bardzo lubią tańczyć  
i śpiewać. Dyskoteka dla dzieci to około dwóch godzin wieczornych z wyko-
rzystaniem piosenek dziecięcych, wspólnymi tańcami i zabawami tanecznymi,  
a także konkursami;

 ● zamiast dyskoteki lub innych zajęć animator może przygotować show dziecięcy 
np. pokaz mody, wybory Mini-Miss i Mini-Mistera [Walaszek 2010: 274].
Animatorzy czasu wolnego dzieci na wyjazdach zorganizowanych bywają różni i 

nie zawsze ich stosunek do kwestii wychowywania dzieci jest właściwy. Podstawowe 
współczesne syndromy negatywnych postaw wychowawców wyjazdów dla dzieci to:

 ● „jak najmniej dla dzieci, jak najwięcej dla siebie”, to postawa liberalna (zwana 
urlopową);

 ● „bawmy się razem lub osobno”, to postawa demokratyczna;
 ● „przetrwać, to tylko praca”, postawa konserwatywna.
Powyżej wymienione syndromy postaw pedagogika czasu wolnego dzieci po-

winna zmienić na: „Żeby mnie i dzieciom było ciekawie, fajnie, wesoło i sensownie, 
pożytecznie”. Aby to hasło stało się mottem obecnych i przyszłych animatorów tury-
stycznych wyjazdów dziecięcych potrzebna jest popularyzacja tego nowego zawodu 
i właściwa edukacja. Awangarda nierzadko polega na zaskakującym powrocie do tra-
dycji, a przecież radość, zabawa i przygoda są immanentną częścią procesu wycho-
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wawczego w całym rozwoju kulturowo-społecznym człowieka. I chociaż każdy czas 
ma więc swoją tradycję, oby ta, którą tworzą obecnie mądrzy wychowawcy-anima-
torzy była prawdziwie edukacyjną przygodą dla ich wychowanków i wyposażyła ich 
w umiejętność nawiązywania dobrych i mądrych relacji nie tylko z rówieśnikami, ale 
także z całym środowiskiem społecznym, w którym przyjdzie im żyć.

podsumoWanie

Współczesna praktyka wypoczynku dzieci, wczasowania, sportu, turystyki dzie-
cięcej, a nawet zdrowia, w powiązaniu z przeżyciami, zabawą, przyjemnością i rado-
ścią w widoczny sposób odeszła od teorii i praktyki sprzed zaledwie ćwierćwiecza. 
Nowy kontekst społeczno-pedagogiczny czasu wolnego, jako jeden z ważnych ob-
szarów naszej rzeczywistości obliguje do aktualizacji kręgu jej oddziaływań, zwłasz-
cza wychowawczych w ponowoczesnym społeczeństwie [Czerpaniak-Walczak 2009: 
219–227]. Ponieważ nasze dzisiaj wyrosło z wczoraj i myślimy o jutrze, a nie może-
my żyć tylko dniem dzisiejszym, powinniśmy zrozumieć rolę wychowawców-anima-
torów dziecięcych, których działania na wyjazdach zorganizowanych, zwłaszcza dla 
dzieci młodszych, są ważnym stymulatorem ich rozwoju i kształtowania zdrowych 
relacji w dzisiejszym i przyszłym społeczeństwie.
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Ilona Copik

MIEJSCE 
JAKO MATRYCA FILMOWEJ WYOBRAŹNI 

– PROBLEMATYKA RELACJI 
POMIĘDZY 

PRZESTRZENIĄ RZECZYWISTĄ A EKRANOWĄ 
W NAJNOWSZYM „KINIE ŚLĄSKIM”

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza wybranych dzieł filmowych zaliczanych do nur-
tu tak zwanego „kina śląskiego” pod kątem sposobu ujmowania w nich problematyki prze-
strzeni regionalnej. Zastosowana perspektywa relacji pomiędzy miejscem – artystyczną kre-
acją a rzeczywistą przestrzenią społeczno-kulturową sytuuje tę refleksję naukową  w obrębie 
badań z zakresu socjologii i antropologii kina.  Główne tezy wywodu dotyczą  zatarcia granic 
pomiędzy rzeczywistością oraz jej reprezentacjami artystycznymi oraz faktu produkowania 
współczesnych   przestrzeni w  toku nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi 
aktorami społecznymi i wytworami kultury. 

A PLACE AS A FOUNDATION OF THE FILM IMAGINATION 
–  THE PROBLEM OF THE RELATION BETWEEN A PLACE 
– ARTISTIC CREATION AND A REAL SPACE 
IN THE NEW ‘SILESIAN CINEMA’ 

Summary: The aim  of the article is the analysis of the chosen cinematic works  classified 
to the trend called ‘Silesian cinema’ in terms  of the way of presenting the issue of regional 
space. The applied relational perspective  between a place – artistic creation and a real socio-
-cultural space is situating this scientific reflection with reference to researches in cinematic so-
ciology and anthropology. The main theses of the argument concern blurring the line between 
reality and its artistic representations and the fact of producing the modern spaces in the course 
of developing of relationships between various social actors and cultural acts.

Słowa kluczowe: Reprezentacja, przestrzeń i miejsce, geopoetyka i geopolityka, 
analiza filmu

Keywords: Representation, space and  place, geopoetics and geopolitics, film analysis
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Wstęp

Zagadnienie relacji pomiędzy przestrzenią realną a tą uchwyconą przez filmow-
ców w obiektywie kamery nie jest kwestią nową, przeciwnie, jej obecność w dys-
kursie filmowym datuje się na sam początek kina. Kwestie przestrzennych ekra-
nowych reprezentacji w refleksji teoretycznej rozwijane były przy tym w oparciu 
o fundamentalne spostrzeżenie, że kino w stopniu daleko bardziej  odczuwalnym 
aniżeli starsze media wywołuje wrażenie realności, dzięki czemu widzowie mogą 
penetrować miejsca, których faktycznie nie odwiedzili, a nawet w których nigdy 
zwyczajnie znaleźć by się nie mogli. Entuzjazm komentatorów rodzącej się siód-
mej sztuki wynikał w dużej mierze z faktu, że ruchome fotografie były postrzegane  
jako iluzoryczna wprawdzie, jednak emocjonująca sposobność uwiecznienia życia 
w całej jego mobilności i witalności, kinematograf zaś jawił się jako aparatura, 
dzięki której można było sądzić, że  „śmierć przestanie być absolutna” [Lubelski 
i in. 2014: 93]. Już analiza wczesnych filmów nakręconych przez pionierów kine-
matografii prowokowała  jednak badaczy  do zadawania pytań, w jakim stopniu 
kamera podgląda świat, a efekt jej pracy – dzieło filmowe odzwierciedla rzeczywi-
stość, w jakim natomiast go konstruuje, kreuje. I chociaż w historii myśli teoretycz-
nofilmowej oddzielono od siebie, ogólnie rzecz biorąc, dwie orientacje badawcze 
– pierwsza z nich opiera się na podkreślaniu  analogii pomiędzy rzeczywistością 
i światem ekranowym, druga – koncentrując się na reprodukującym działaniu ka-
mery uwypukla gest kreacji, co w efekcie prowadzi do zaznaczania różnic pomię-
dzy rzeczywistością fizykalną a jej filmowym ekwiwalentem [Miczka 1998: 97], 
dla współczesnych badań nad filmem, postrzeganym jako wytwór i obraz kultury 
obydwie one wydają się jednakowo prawomocne, zaś bezwzględne dochowanie 
wierności jednej z nich pozostaje metodologiczną utopią.  

Tropienie zatem relacji pomiędzy tym co zatrzymane rzeczowo zdystansowa-
nym okiem obiektywu, tym co jednocześnie niejako obligatoryjnie  twórczo prze-
tworzone przez wizję artystyczną reżyserów a fizykalną przestrzenią – miejscem 
materializowania się życia konkretnej społeczności, pozostaje zajęciem fascynu-
jącym, ale też, wskutek wzajemnego przenikania się owych obszarów,  trudnym 
do spełnienia. Sama przestrzeń w filmie jest terminem określanym szeroko jako: 
„wizualno-dźwiękowe zespoły cech, które odzwierciedlają na ekranie odległości 
istniejące w świecie rzeczywistym, ich konkretyzacje artystyczne i formy sym-
boliczne” [Miczka 1998: 95]. W większości analiz  filmowych mieszczących się  
w rozmaitych nurtach współczesnej humanistyki: strukturalistycznych, semiotycz-
nych, fenomenologicznych, psychoanalitycznych przestrzeń najczęściej jest  pro-
blematyzowana  funkcjonalnie jako miejsce akcji, określona lokalizacja, topogra-
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fia, jako komponent narracji (przestrzeń diegetyczna) i/lub wyraz subiektywnych 
przeżyć bohatera, coraz częściej jest też ujmowana autonomicznie – jako odrębny 
temat badawczy1. 

Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły skomplikowanych zagadnień teoretycz-
nych, rozpoznawanych na gruncie filmoznawstwa [Aumont, Marie 2012], chciałabym 
postawić pytania dotyczące nie tyle samej przestrzeni artystycznej i kwestii estetycz-
nych, ile zagadnień z zakresu socjologii i antropologii kina, skierować uwagę na kwe-
stie korelacji sztuki filmowej i przestrzeni społeczno-kulturowej. Nie chodzi mi zatem 
o analizowanie języka filmu, traktowanie dzieła filmowego w kategoriach  tekstu i jego 
egzegezy, ani też o rozstrzyganie aporii czy i w jakim stopniu film reprezentuje świat, 
w jakim natomiast go kreuje (przyjmuję, że czyni jedno i drugie), a raczej o rozważanie 
w jaki sposób tematyzuje on problemy społeczne związane z konkretną przestrzenią 
geograficzno - kulturową i jak wchodzi w relacje z rzeczywistym miejscem i zachodzą-
cymi w nim procesami mediacji. Dokładniej rzecz ujmując, interesująca wydaje mi się 
kwestia prześledzenia na wybranych przykładach, jak miejsce o wyrazistym lokalnym 
kulturowym charakterze, takie jak Górny Śląsk, staje się impulsem dla twórczej wy-
obraźni artystycznej, skąd wynika fenomen jego popularności jako pejzażu filmowego 
we współczesnej kinematografii polskiej, a także odwrotnie – jak efekt pracy owej wy-
obraźni – obraz filmowy oddziałuje na lokalną  zbiorowość i uczestniczy w złożonych 
procesach budowania przestrzeni społeczno-kulturowej.  

1. Fenomen „kina śląskiego”
Odrębną nazwę dla zbioru dzieł filmowych, w których w różnym stopniu obecne 

są szeroko rozumiane motywy regionalne  zaproponował w publikacji zatytułowanej: 
Kino śląskie historyk i krytyk filmowy Jan F. Lewandowski [Lewandowski 2012].  
W tym encyklopedycznym opracowaniu zarejestrowanych zostało około sześćdzie-
siąt filmów fabularnych powstałych w ostatnich osiemdziesięciu latach,  powiąza-
nych ze sobą mniej lub bardziej wyrazistym zamysłem wizualizacji  scenerii  Górne-
go Śląska i Zagłębia.  Ich osnową są zresztą nie tylko  industrialne i postindustrialne 
plenery, ale lokalne wartości kulturowe, elementy tradycji (doskonały Angelus Lecha 
Majewskiego), trudna historia (Do góry nogami Stanisława Jędryki, Ptaki ptakom 
Pawła Komorowskiego) lub też  aktualna problematyka społeczna (Michała Rosy 
Gorący czwartek lub Co słonko widziało, Ewa Adama Sikory i Ingmara Villqista), 

1 Mam tu na myśli prace metodologicznie inspirowane tak zwanym spatial turn, jaki dokonał się  w na-
ukach humanistycznych wskutek nobilitacji przestrzennego kontekstu badań. Zob. D. Bachmann-Medick: 
Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa 2012, s. 335–386. Kluczowe dla rozumie-
nia zwrotu przestrzennego jest  według autorki pojęcie  przestrzeni   według Henri Lefebvre’a, marksistow-
skiego teoretyka, który zwrócił uwagę na procesy jej „produkowania” powiązane z praktykami społeczny-
mi. Zob. H. Lefebvre:  The Production of Space. Oxford–Cambridge 1991.
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czasem więzy łączące z regionem samych filmowców (Kazimierz Kutz, Jan Kidawa 
– Błoński, Radosław Dunaszewski, Maciej Pieprzyca). Ogólnie rzecz biorąc, porząd-
kujący zamysł autora sprawił, że powstało dzieło o charakterze przydatnego prze-
wodnika po kinie regionalnym, jednak kryteria doboru jego reprezentacji mogą się 
wydawać  mało klarowne, a sama kategoria utworzona nieco intuicyjnie. Bazuje ona 
bowiem na próbie wyodrębnienia cech,  które wspólnie określić można  jako: „kli-
mat” i „aura”  regionu, należących do sfery duchowości pozbawionej, jak wiadomo, 
wymiernych parametrów. Na tej podstawie można by sformułować zarzut, że „kino 
śląskie” jest kategorią nieprawomocną, ponieważ nie spełnia formalnych kryteriów 
typizacji i pozostawia otwartymi pytania, czy rozumieć je jako nurt w historii polskiej 
kinematografii, odrębną stylistykę nacechowaną regionalnie, jakiś niezależny gatu-
nek czy tendencję rozwiniętą w kontekście geokulturowym?

A jednak, jak wynika z argumentacji zawartej w  Raporcie o stanie kultury filmo-
wej w województwie śląskim zaprezentowanym na Kongresie Kultury Województwa 
Śląskiego we wrześniu 2010 roku [Miczka 2010], formuła „kina śląskiego” nie jest 
wcale pomysłem abstrakcyjnym, być może wymaga jedynie pewnego dookreślenia. 
W publikacji tej czytamy,  że „w żadnym regionie Polski, oprócz Górnego Śląska, nie 
powstała odrębna poetyka filmowa. Wyjątkowym wyróżnikiem śląskiej kultury przez 
kilka dziesięcioleci było kino fabularne i dokumentalne o tematyce regionalnej, czer-
piące również inspiracje w zakresie narracji i kompozycji obrazu ekranowego z kul-
tury regionu i jego okolic” [Miczka 2010: 1]. Autor raportu – Tadeusz Miczka stwier-
dza, że  formuła śląskiego kina regionalnego jest fenomenem lokalnym o swoistych 
wyróżnikach, który zresztą odgrywa wielką rolę kulturotwórczą, ma też swój wkład 
w kształtowanie świadomości zbiorowej i „mocnej” tożsamości kulturowej. W jego 
wywodzie dostrzec można nie tyle zamysł ujmowania kina w formie introwertywnej 
jako medium służącego odzwierciedlaniu urody i walorów krajobrazowych regionu, 
konstruowaniu jego repertuaru ikonograficznego czy drążeniu nurtujących lokalną 
społeczność problemów, ale gest otwierania filmografii powstającej lub/i traktują-
cej w/o regionie na społeczny kontekst przestrzenny, uwydatnianie relacji zwrotnej, 
jaką obrazy filmowe prowokują, uczestnicząc w złożonych procesach tworzenia się 
specyfiki lokalnej kultury. Za cechy dystynktywne, składające się na poetykę kina 
regionalnego, Tadeusz Miczka uznaje elementy ikoniczne, takie jak cechy pejzażu 
miejsko-przemysłowego  – „księżycowe hałdy, drewniane chaty bielone wapnem  
i kryte czarną papą, domy z czerwonej cegły, rozłożyste na cały horyzont huty” 
[Miczka 2010: 11], ikoniczno-narracyjne zwyczaje rodzinne, obrzędy, tradycyjne 
formy życia zbiorowego. Ze swej strony dodałabym do nich elementy natury per-
formatywnej – charakterystyczne i wyraziste kreacje aktorskie widoczne w filmach 
śląskich, powiązanie twórczości filmowej z indywidualnymi biografiami twórców 
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niejednokrotnie mających śląskie korzenie lub charakteryzujących się emocjonalnym 
stosunkiem do regionu oraz wpisaną w filmy należące do tego grona swego rodzaju 
projekcję wrażliwości odbiorcy. Osobnym problemem pozostaje odpowiedź na pyta-
nie, czy ten zespół cech świadczący niezbicie o zarysowaniu się odrębnej topiki oraz 
o powtarzalności pewnych zjawisk w ekranowym obiegu  sumuje się w jakiś rodzaj 
górnośląskiego „gatunku filmowego”. 

2. góRnośląskie imaginaRium

Kluczowe dla naszych rozważań zagadnienie relacji zmienia zasadniczo kon-
tekst namysłu nad przestrzenią filmową. Dokładniej rzecz ujmując, powoduje prze-
mieszczenie kwestii reprezentacji z poziomu odzwierciedlenie/kreacja do stadium 
uczestnictwa w sieci  wielopoziomowych związków, jakie nawiązują się pomiędzy 
przestrzenią a obrazami, ich twórcami, odbiorcami, użytkownikami, dyskutantami, 
słowem różnymi aktorami i wytworami  społecznymi; dzięki czemu też samo miej-
sce traci jak gdyby swoją  konkretną lokalizację i właściwości stabilnego kompleksu  
i zaczyna się jawić, jak pisze Ewa Rewers, jako „laboratorium transformacji” (Re-
wers 2010: 6). Na jego współczesną dynamikę pracuje dostrzegalna pod każdą nie-
mal szerokością geograficzną nadprodukcja obrazów związana z ekspansją mediów 
wizualnych i nowych technologii, ale także oczywiście tradycja artystyczna dwudzie-
stego wieku, w której, jeśli chodzi o filmowe obrazy Górnego Śląska,  największe 
zasługi położył Kazimierz Kutz.

Jak dalece wypracowane przez twórcę śląskiego tryptyku2 imaginarium regional-
ne oddziaływało na sposoby postrzegania świata przez odbiorców – endemicznych 
mieszkańców, o tym wymownie świadczą słowa Stefana Szymutki opisującego do-
świadczenia „chłopców z  Cimoka” w Nagrobku ciotki Cili: „[…] nasza śląskość 
była częściowo sztuczna, odgrywana, wzięta (na przykład) z filmów – jednego z na-
szych nazywaliśmy Erwin, chociaż żadnego prawdziwego, nie wymyślonego  Erwina 
nie znaliśmy; oglądaliśmy natomiast filmy Kutza i zapamiętaliśmy imię powstańca,  
w którego roli występował Jan Englert (Ślązacy odgrywający Ślązaków – paradoksy 
mimesis)” [Szymutko 2001: 46]. Szymutko wskazywał nie tyle na przemożny wpływ 
obrazów, ile  na wymuszone i dokuczliwe oddalanie się chłopców od  codziennego 
doświadczenia i pogrążanie w języku teorii, wskazując przy tym na szersze proce-
sy odrywania młodych Górnoślązaków od rzeczywistego, autochtonicznego miejsca  
i przemieszczenia ich w totalizującą przestrzeń  instytucji społecznych i  dyskur-
sów edukacyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że filmy słynnego śląskiego reżysera  
z całą pewnością kształtowały w dużym stopniu regionalną wrażliwość przestrzenną  

2 Słynne obrazy filmowe, składające się na tak zwany tryptyk śląski to: Sól ziemi czarnej (1969), Perła w 
koronie (1972), Paciorki jednego różańca (1979).
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autochtonów wychowanych w czasach PRL-u, stanowiąc zarazem inspirację dla kon-
tynuacji śląskiej tematyki w obrazach takich twórców jak: Janusz Kidawa, Stanisław 
Jędryka, Zbigniew Chmielewski czy Jan Kidawa-Błoński.

O tym, że ten medialny wizerunek wywoływał u odbiorców ambiwalentne 
uczucia: z jednej strony satysfakcji z nobilitacji lokalności, z drugiej – męczącego 
wrażenia  jej symplifikacji, zaświadczył inny przedstawiciel pokolenia „chłopców 
z Cimoka” – Michał Smolorz, który nazwał dzieło Kazimierza Kutza „Śląskiem 
wymyślonym”, zaliczając je w poczet „iluzji, obrazków z wygalowanym górnikiem 
i panną w wieńcu z paciorkami” [Smolorz 2012: 8]. Kwestionując geopolitycz-
nie uwarunkowane i medialnie wykreowane mity i archetypy regionalne, autor ten 
pragnął czynić starania przywracania do życia Śląska, jak go określał, „realnego”, 
możliwego do wytropienia w  zapomnianych szkicach i fotografiach, relacjach et-
nograficznych rodem z dziewiętnastego wieku, osiągalnego na drodze przetrząsania 
dawnych, przeważnie niemieckojęzycznych  archiwów.   O ile można by się zgodzić 
ze sformułowaną w „Śląsku wymyślonym” tezą o współczesnym autonomizowaniu 
się i otwieraniu problematyki regionalnej w metamedialnej przestrzeni internetu, co 
następuje po latach jej instrumentalizowania, o tyle wątpliwe wydają się oczekiwa-
ne możliwości odzyskania pierwotnego, genetycznego autentyzmu regionu. Michał 
Smolorz zresztą musiał zdawać sobie z tego sprawę, skoro  pisał w zakończeniu swej 
pracy, że śląskość i  media cechuje „sprzężenie zwrotne”, a obydwie sfery znajdu-
ją się „w stanie  wzajemnej interakcji” [Smolorz 2012: 315]. Relacyjność, o której 
mowa dopiero jednak współcześnie, w warunkach demokracji i obywatelskości może  
pracować na kształtowanie się miejsca – twórczego „laboratorium transformacji”. 
Co do samego Kazimierza Kutza, biorąc pod uwagę jego działalność publicystycz-
ną, literacką, społeczną i polityczną, trzeba by stwierdzić, że nie tylko wykreował 
w swoich filmach pewien model śląskości, ale aktywnie współuczestniczy w jego 
przemodelowywaniu, zaś jego podejście do problematyki regionalnej charakteryzuje 
wyraźna dyskursywność, co jest widoczne zwłaszcza w ostatniej książce  Piąta stro-
na świata [Copik 2014].  

Takie dialogiczne podejście do lokalności zauważyć także można w najnowszym 
kinie śląskim,  w którym – obok kultywowania i rozwijania  niektórych utrwalonych 
toposów (takich przykładowo jak: motyw kopalni jako axis mundi świata, etos gór-
niczej pracy, archetyp patriarchalnie prowadzonego domu, etc.) – pojawiają się ten-
dencje nowe.  Wykorzystując glosarium geografii kulturowej3, można by  stwierdzić, 
że świadczą one o zdolnościach  wypracowywania w warunkach postindustrialnych 
przez mniejszościową, peryferyjnie ulokowaną  kulturę strategii oporu   wobec syste-

3 Mam tu na myśli wpływ geografii na współczesne studia kulturowe. Zob. E. Rybicka: Geopoetyka. 
Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków 2014.  
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mu opartego na kategoriach dominacji/podporządkowania, a także ustalania alterna-
tywnych relacji przestrzennych na linii regionalne – centralne czy lokalne – globalne. 
W perspektywie przemysłu filmowego natomiast nakierowanego na potrzeby odbior-
ców w tych nowych relacjach miejsce/obraz filmowy można dostrzec ruch negocja-
cji pomiędzy tym co artystyczne a rozrywkowe albo też formowanie się zawiązków 
opozycji wobec praktyk konsumpcji i ekspansji kultury popularnej4.   

3. BarBórka, śWięto i nikiszoWiec

 Te ostatnie tendencje są widoczne  w twórczości Macieja Pieprzycy, zwłaszcza zaś 
w obrazie filmowym zatytułowanym Barbórka (2005). Film według scenariusza Bar-
tosza Kurowskiego i samego reżysera wyprodukowała Telewizja Polska, włączając go 
do  cyklu „Święta polskie”. Osnowa fabuły - górnicze święto staje się tutaj symbolem 
śląskiej kultury i lokalnej tradycji kultywowanej od pokoleń. Jej elementami są pochód 
górniczej orkiestry dętej ulicami miasteczka o poranku, galowe mundury, białe koszule 
i wypastowane buty, przemówienia górniczych zwierzchników w głównej hali kopalni 
przy obrazie św. Barbary i akademia  w wykonaniu przebranych w ludowe stroje dzie-
ci, a wreszcie doroczny festyn z tańcami i watą cukrową. Semiotyka scen górniczej 
uroczystości jest czytelna i dobrze znana z różnych obrazów artystycznych. Jej treścią 
jest transmitowany w zbiorowości od pokoleń kod kulturowy: wartość kopalni jako 
miejsca pracy (tu zwłaszcza sakralizowanie podziemia i respektowanie pracy górnika 
dołowego) i zarazem lokalnie uwarunkowanej predystynacji, z którą wiążą się mistyka 
i duchowość, ranga domu rodzinnego z jego patriarchalną konfiguracją, rola umiejsco-
wienia w konkretnej, bliskiej, sąsiedzkiej społeczności. 

Wartości te, składające się niewątpliwie na dobrze znany stereotyp, są jednak  
w filmie Pieprzycy kodowane niejako podwójnie: stanowiąc bowiem element dobrze 
znanej konwencji, jednocześnie zyskują nowy wymiar wskutek osadzenia w kon-
tekście bieżących problemów społecznych, wśród których za najważniejszy wypa-
da uznać problem zamykanych kopalń oraz restrykcyjnego przekształcania terenów 
poprzemysłowych na sposób wolnorynkowy wedle taktyki globalizacji. W ten spo-
sób film obrazuje świat odchodzący, który znika i wkrótce będzie można go oglądać 
„jedynie na starych filmach”. Z tym spostrzeżeniem artykułowanym przez przyjezd-
nych, traktujących eskapadę na Górny Śląsk jako rodzaj wizyty w skansenie, kon-
trastuje wypowiedź głównej bohaterki: „Złoża węgla powstały w różnych okresach 
geologicznych, dzięki przekształcaniu się świata roślin. Większość z nich powstała 
w górnym karbonie, czyli tak około 230 mln lat temu z olbrzymich skrzypów, 
widłaków, paproci. Na powstanie pokładu węgla o grubości jednego metra potrzeba 

4 Zob. ciekawą próbę implantowania terminologii i zagadnień z zakresu geopoetyki na grunt filmoznaw-
stwa: M. Shiel: Film i miasto w historii i teorii. Tłum. A. Nacher. W: Miasto w sztuce…, s. 560–584.   
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1200 lat, a na Śląsku najgrubszy pokład ma 24 metry”. W słowach tych ujęta jest  
nie tylko emblematyczna, lokalna ciekawostka turystyczna przeznaczona dla uszu 
wycieczkowiczów, ale przebija w nich szacunek do miejsca surowo i bezwzględ-
nie eksploatowanego o utajonej, a fascynującej  prehistorycznej przeszłości, miejsca, 
którego tajemnicy być może nie sposób zgłębić wskutek piętrzących się politycznych 
spekulacji, a do której można się jedynie zbliżyć.  

Kopalną skamielinę paproci  można zresztą potraktować nie tylko jako metoni-
mię kolorytu lokalnego w bardziej czy mniej dosłownym sensie. W ujęciu reżysera 
staje się ona także romantyczną pamiątką, która odsyła do zręcznie opracowanego  
w filmie wątku  romansowego. W tym względzie obraz Pieprzycy  umieszcza rdzen-
ność w osobnym, a istotnym  kontekście – kultury popularnej. Nie chodzi zresztą 
wyłącznie o narrację wiedzioną w perspektywie kontrastu dwóch światów: ludowego 
i   ekskluzywnego, prowincjonalnego i kosmopolitycznego – zbudowaną na kanwie 
baśni. Zdjęcia robione nocą, ukazujące zimowe, senne  miasteczko spowite ilumina-
cją świetlną tworzą magiczny nastrój.  Podkreślają one piękno rodzimej architektury: 
naturalną urodę ceglastych fasad, misterność zdobionych wykuszy i urok czerwo-
nych okien, ale też kreują pewien rodzaj pozowanej i nieco nachalnej feeryczności.  
Ujawniają  w ten sposób  obserwowalne współcześnie przez badaczy kultury procesy 
nakładania się na realne przestrzenie obrazów i narracji formowanych na gruncie 
różnych praktyk medialnych [Rewers 2010: 6].  

 W odniesieniu do pejzażu nikiszowieckiego można powiedzieć, że to warstwo-
we „nakładanie się” rozszerza miejsce o kolejne konteksty: po powstańczym (Sól 
ziemi czarnej, 1969, reż. K. Kutz), wojennym (Ptaki ptakom,1976, reż. P. Komorow-
ski), balladowym (Grzeszny żywot Franciszka Buły,1980, reż. J. Kidawa) wchodzi 
do obiegu obraz baśniowy. Te medialne wizerunki formowane na kanwie praktyk 
artystycznych egzystują następnie w świadomości społecznej, uczestnicząc – wtórnie 
niejako – w złożonej grze o  sens miejsca. Barbórka Macieja Pieprzycy jest tyleż 
filmem o mieście, co filmem w mieście i miastem w filmie. Na złożoność tych relacji 
pracują różne czynniki. Po pierwsze więc  intencja reżysera – autochtona, który de-
klaruje, że wszystko, co chce pokazać w swoich obrazach, ma być w stu procentach 
prawdziwe. Wielokrotnie mówił o tym w wywiadach: „Śląsk jest dla mnie regionem, 
w którym się urodziłem i wychowałem, miejscem, gdzie nadal mieszkam (mimo że 
od kilku lat mieszkam też w Warszawie), gdzie mam rodzinę, gdzie robiłem i nadal 
mam zamiar robić swoje filmy. Na Śląsk wracam po energię, tu ładuję akumulatory. 
Od lat jestem związany z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, 
w tym regionie zrealizowałem swoje najważniejsze projekty filmowe. Wierzę, że 
nakręcę jeszcze sporo historii tutaj osadzonych” [Gazeta Wyborcza]. Po wtóre wart 
odnotowania jest fakt, że pokazy filmu wpisują się  w kalendarz realnych świąt. Przy-
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kładowo w programie obchodzenia Barbórki w Nikiszowcu w 2011 czytamy:  „Już 
od ok. 14:00 będzie czynna Karuzela Wiedeńska, która gościła u nas w ubiegłym 
roku. O tej porze będzie też można z przewodnikiem zwiedzić nasze zabytkowe osie-
dle. O 16:00 w siedzibie Muzeum przy ul. Rymarskiej odbędzie się projekcja filmu 
M. Pieprzycy „Barbórka”, a zaraz po niej opowieść o „Barbórce w Boliwii”, którą 
zaprezentuje podróżnik Mieczysław Bieniek”5. Po trzecie wreszcie miasto chlubi się 
swoją filmową reprezentacją, publikując w internecie listę filmów nakręconych w Ni-
kiszowcu.  W ten złożony sposób produkowana jest współczesna przestrzeń dawnej 
górniczej osady, obejmująca dziś tyleż realne obiekty i zdarzenia, co nagromadzone 
przez lata mity, fantazje, ślady, tęsknoty. Ich wzajemne relacje stwarzają sytuację,  
w której zaciera się granica pomiędzy miejscem i jego obrazem, a nikiszowiecki mi-
krokosmos zamienia się w swoją własną metaforę „kinopolis” [Rewers 2005].

4. Laura – ogRód, kopalnia i „histoRia pRaWdziWa”
Pomimo tego, że wiele filmów śląskich powstałych w ostatnich latach ukazuje 

region w perspektywie nierozwiązanej problematyki postindustrialnej jako  miejsce 
przegrane, opanowane biedą i bezrobociem (by wspomnieć chociażby filmy: Moje 
miasto Marka Lechkiego (2002), Z odzysku Sławomira Fabickiego (2005), Ewa 
Adama Sikory i Igmara Villqista (2010), obrazy Macieja Pieprzycy dalekie są  od 
tego rodzaju katastroficznych wizji. Nie oznacza to oczywiście, iż wymienione tytu-
ły nie tworzą kontekstu omawianych w tym miejscu zagadnień, a jedynie stanowić 
może świadectwo różnorodności punktów widzenia filmowców (na przykład tych 
pochodzących z Górnego Śląska i tych spoza regionu) oraz tendencji do tworzenia 
się nowych stereotypów artystycznych w ramach formacji „kino śląskie”. Obrazem, 
który nawiązuje w pewnym sensie do filmowej wrażliwości autora Barbórki, a jed-
nocześnie w równie ciekawy sposób ukazuje omawiane przez mnie  relacje pomiędzy 
miejscem a jego reprezentacją, pozostając przy tym wizją reżysera o śląskich korze-
niach, emocjonalnie  związanego z regionem, jest film  Laura w reżyserii Radosława 
Dunaszewskiego (2010). Dzieło to współfinansowane z lokalnych dotacji Śląskiego 
Funduszu Filmowego zrealizowała telewizja TVN w ramach cyklu „Historie praw-
dziwe”. Scenariusz napisał reżyser wspólnie z Piotrem Fede.

Tytuł cyklu oddaje zamysł producentów, których intencją było stworzenie fil-
mów fabularnych inspirowanych ważnymi społecznie wydarzeniami, tymi, „którymi 
w ostatnich latach żyła cała Polska”[TVN]. Fabuła Laury osnuta została na kanwie 
rzeczywistych wydarzeń, jakie rozegrały się pomiędzy 22 a 27 lutego 2006 roku  

5 3–4.12.2011 Jarmark na Nikiszu http://forum.gazeta.pl/forum/w,49353,131072868,131134095,Re_3_4_ 
12_2011 _Jarmark_na_Nikiszu.html?v=2 [dostęp: 16.03.2015].
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w Rudzie Śląskiej w kopalni „Halemba”. W wyniku tąpnięcia i eksplozji metanu 
doszło tam do zawalenia się chodnika, wskutek czego jeden z pracujących górników 
– 31 letni Zbigniew Nowak został odcięty od swojej brygady i zablokowany w niszy, 
w której spędził,  pozbawiony jedzenia i picia, ponad cztery doby. W czasie trudnej 
akcji ratunkowej, kiedy nie wiadomo było jaki będzie los zasypanego, jego zdespero-
wanej żonie dodawała otuchy pięcioletnia córeczka – Laura, która cały czas wierzyła, 
że tatuś żyje6 [Wprost]. Ta głośna sprawa podsunęła pomysł na film Radosławowi 
Dunaszewskiemu, reżyserowi, który wcześniej zasłynął  realizacją cyklu dokumen-
talnego o wypadkach, jakie miały miejsce w śląskich kopalniach, zatytułowanego 
Katastrofy górnicze (2007). „Historia ta warta jest tego, by mogła dotrzeć do wszyst-
kich – mówił twórca o pomyśle artystycznym. Opowiada o życiu, nadziei i głębo-
kiej wierze w to, że można być ocalonym w sytuacji wydawałoby się beznadziejnej. 
Siłą, która wtedy potrafi ocalić człowieka jest właśnie miłość. Chciałem zrobić taki 
film, który mimo tego, że opowiada o katastrofie górniczej, to daje ludziom nadzieję” 
[Krupińska].

Mimo swego uniwersalnego przesłania obraz Dunaszewskiego pozostaje filmem 
wyjątkowo silnie umocowanym w realiach Górnego Śląska i generalnie związanym 
z realną przestrzenią, nie tylko ze względu na wykorzystanie w jego realizacji miej-
scowych obiektów  (KWK „Wirek – Polska”, kopalnia-skansen „Królowa Luiza”) 
i lokalnych plenerów (zwłaszcza okolic Rudy Śląskiej i Zabrza) czy obsadzenie  
w jednej z fikcyjnych ról samego Zbigniewa Nowaka. Odczytać w nim można po-
dobną jak w Barbórce topografię lokalności,  na którą składają się: kopalnia, dom, 
kościół, plac oraz te same zgodne z tradycją wartości: etos górniczej pracy, szacunek 
dla rodziny i kult świętej Barbary. Reżyser Laury inaczej jednak rozkłada akcenty na 
mapie mentalnej Górnego Śląska, eksponując od pierwszych filmowych ujęć kwestie 
przez Pieprzycę ledwie dotknięte: podległości i dominacji, politycznej poprawności 
i buntu, protekcjonizmu i wypracowywania strategii oporu. Bardziej rozwinięta jest 
tutaj także semiotyka kopalni – zagrożenia. O ile w poprzednim analizowanym filmie 
niebezpieczeństwo pod ziemią miało charakter deiktyczny, a jego demonstracja miała 
na celu ledwie napędzenie strachu impertynenckim „obcym” przybyłym ze stolicy, 
o tyle w Laurze zbudowane na przeczuciach, odgłosach trzasku łamanych stempli 
i osypującego się pyłu węglowego, piskliwych dźwiękach karetek pogotowia zna-
czenie „kopalni” owiane jest grozą. Kopalnia wzbudza strach, bowiem kojarzy się 
z katastrofą, która zabiera ludziom życie, dlatego też jest pojmowana bardziej jako 
przeklęta aniżeli święta. O ile starzy górnicy kultywują jeszcze tradycyjny majestat  
i splendor pracy górnika, o tyle młodzi raczej się pracy „na dole” wystrzegają. 

6 Górnik uratowany po 111 godzinach pod ziemią, „Wprost” 27.02.2007 http://www.wprost.pl/ar/87368 
/Gornik -uratowany-po-111-godzinach-pod-ziemia/ [dostęp: 16.03.2015].
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Miejsce, nie tak skonkretyzowane jak w Barbórce, wyobrażające w filmie dość 
ogólnie ideę regionu ukazane jest wprawdzie jako podlegające przeobrażeniom 
rynkowym (przykładowo można w filmie znaleźć odwołania do procesów restruk-
turyzacji górnictwa, zakładania przez byłych górników własnych biznesów) jednak  
w dużej mierze pozostaje ostoją  dawnej tradycji. Jej symbolami są domek z ogród-
kiem i gołębnikiem, pejzaż, który tworzą żółte pola rzepaku i szyby wyciągowe ko-
palni na horyzoncie. Można odnieść wrażenie, że przestrzeń ukazana w filmie zo-
rientowana jest jednak nie horyzontalnie, lecz wertykalnie, zaś jej elementy znaczące 
tworzą góra (dom, ogród, gołębnik, pole) i dół (kopalnia, zasypany chodnik, nisza). 
Podział ten konotuje sensy związane z jednej strony z zakorzenieniem, umiejscowie-
niem i pierwotną tradycją przemysłowo-agrarną, z drugiej  przywołuje na myśl hie-
rarchiczną strukturę – wykładnię górnośląskich problemów społecznych, której kry-
tykę głosili w regionie, od stu lat z nawiązką, liberalnie usposobieni opozycjoniści.   

Co prawda odniesień historycznych jest w filmie Laura niewiele, tradycja po-
wstańcza jest tu ledwie wspomniana przez starego Hansa, dla którego kopalnia, jak 
dla dawnych górników dołowych, jest całym życiem. Dramaturgia filmu skompo-
nowana jest jednak na bazie oskarżenia. Niedola Nowaka uwięzionego pod ziemią 
nie jest bowiem nieszczęśliwym zdarzeniem, wypadkiem przy pracy, ale stoją za nią 
realne niedopatrzenia przełożonych, wszystkich tych, którzy reprezentują  „górę”, 
czyli władzę. Lista winnych tej  tragedii  jest zresztą długa – od sztygara, który lek-
ceważy symptomy rozprzestrzeniania się gazu, przez geodetów, którzy fałszują mapy 
wyrobisk, dyrekcję zainteresowaną pomnażaniem zysków, nie przywiązującą należy-
tej wagi do zasad bezpieczeństwa, aż po związki zawodowe, które zbytnio skoncen-
trowane na spektakularnych akcjach, nie czynią zadość konkretnym wymaganiom. 
Można by postawić tezę, że przestrzeń kopalni stanowi odpowiednik  śląskości jako 
takiej, dla  której symptomatyczny odwieczny antagonizm na linii: godziwe życie 
górników kontra milionowe zyski jest nie tylko problemem właściwego  zarządza-
nia, ale kwestią samego położenia geopolitycznego w układzie pionowym: góra/dół, 
korespondującego z poziomym podziałem na centrum/peryferie. Napięcie istniejące 
na linii dyrekcja/robotnicy ma w istocie wymiar nie tylko niesymetryczny, ale wręcz 
tragiczny dla górników, wyraża bowiem konflikt z pracodawcą tych, którzy pracy 
potrzebują za wszelką cenę, kontestują natomiast władzę, która szuka tylko pretekstu 
do zwolnień, w szerszej perspektywie nie jest bowiem zainteresowana racjonalizacją 
procesów produkcyjnych, lecz tym,  by zamknąć kopalnię. 

Tak pojmowana śląskość bierze swój początek w filmografii Kazimierza Kutza,  
w obrazach strajku górników w kopalni „Zygmunt” (Perła w koronie 1972) prote-
stujących przeciwko likwidowaniu miejsc pracy przez niemieckich przedsiębior-
ców, którzy wyzyskiwali naturalne bogactwa regionu, stosując strategie kolonialne. 
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W tryptyku śląskim problem społeczny Ślązaków powiązany jest z ich tożsamością 
narodową, wiarą w sens walki o polskość Górnego Śląska i związanymi z tym nadzie-
jami na rozwiązanie konfliktów. W filmie Radosława Dunaszewskiego rzecz jasna 
nie chodzi już o wybrzmiałe problemy pogranicza, z całą mocą powraca natomiast 
kwestia ekonomiczna i społeczna. Czynniki antagonizujące nie zmieniły się, nadal 
gra toczy się o równowagę pomiędzy wkładem pracy a wartością przychodu. Być 
może aparat władzy jest  bardziej rozproszony, tworzą go struktury zarządu spółek 
i kompanii węglowych, złożone siły holdingów, w sumie jednak konflikt napędza 
znane z historii nieporozumienie na linii: centrum/peryferie.  

O tym, że przetworzony artystycznie śląski problem koresponduje z rzeczywi-
stością, a filmowa kultura oporu znajduje swoje odzwierciedlenie w realnej prze-
strzeni społecznej, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Wymownym świadectwem 
nie tylko sprzeczności interesów po obydwu stronach, ale niedojrzałości projektów 
restrukturyzacyjnych jest fala strajków, jaka miała miejsce w regionie na początku 
2015 roku. Osobną kwestią pozostaje całkowicie realny problem odpowiedzialności 
za katastrofy górnicze. Przedstawiony w filmie Dunaszewskiego wypadek Zbigniewa 
Nowaka w rzeczywistości  stanowił zresztą zaledwie przerażający prolog do jednej  
z największych tragedii w dziejach polskiego górnictwa, jaka wydarzyła się w li-
stopadzie 2006 roku w tej samej kopalni „Halemba”, kiedy to śmierć pod ziemią 
poniosło 23 górników. Można odnieść wrażenie, że zatrważające scenariusze real-
nego serialu dokumentalnego napisało samo życie, w tej sprawie zresztą winnych 
pociągnięto do odpowiedzialności i zapadły wyroki sądowe7. 

zamiast zakończenia

Ukierunkowanie analizy filmowej w perspektywie szeroko pojętych relacji do-
starcza szeregu korzyści badawczych. Przede wszystkim pozwala na odejście od 
ścisłego traktowania dzieła filmowego w kategoriach tekstualności, oderwanie się 
od tropienia jego semantyki na linii ciągów przyczynowo-skutkowych poddanych 
regułom narracji, eksploatowania semiotyki w celu wydobycia jakiegoś uniwersal-
nego znaczenia. Umożliwia za to eksperymentowanie z dziełem artystycznym jako 
zdarzeniem społecznym, konkretną praktyką materialno-kulturową wpisującą się  
w siatkę zależności produkcji, dystrybucji, percepcji, a także będącą przykładem 
istotności indywidualnych narracji poruszających lokalne problemy, które uczestni-
czą w mediatyzowanej produkcji przestrzeni regionu i jego tożsamości.  Zastosowana 
perspektywa analizy przestrzeni filmowej ujawnia dodatkowo szczególne predyspo-
zycje filmu do angażowania się w szczególnie obciążone społecznie i politycznie 

7 http://www.tvn24.pl/katowice,51/wyrok-w-sprawie-katastrofy-w-kopalni-halemba,506184.html [do- 
stęp: 16.03.2015].
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środowiska, uświadamia ponadto, że film, poza wszystkimi swoimi innymi ważnymi 
kontekstami, jest doświadczeniem geograficzno-kulturowym, powstającym w okre-
ślonej lokalizacji  i zarazem reprezentującym określone miejsce, pozostającym, jako 
wytwór kultury, elementem jej systemu zawsze już nasyconym polityką i ideologią.

Przedstawione przeze mnie refleksje na temat skomplikowanych relacji, jakie 
tworzą się  pomiędzy nierozpoznanym dotąd fenomenem „kina śląskiego” a szeroko 
rozumianą przestrzenią społeczno-kulturową regionu, stanowić mogą zaledwie pro-
legomenę do bardziej wnikliwych studiów. O ich potrzebie świadczyć może chociaż-
by zaangażowanie przedstawicieli lokalnych instytucji, takich jak Centrum Sztuki 
Filmowej – Kino Kosmos w organizację cyklu spotkań „Śląsk rajcuje”, podczas któ-
rych obrazy filmowe faktycznie stają się „wydarzeniami” i stwarzają okazję nie tylko 
do wzbudzania przeżyć artystycznych, ale do uczestnictwa w dyskusji z udziałem 
naukowców różnych specjalności na temat aktualnych i historycznych lokalnych pro-
blemów. Ostatnią okazją do  spotkania w ramach tego cyklu była projekcja filmu do-
kumentalnego Michaela Majerskiego Obershlesien, tu gdzie się spotkaliśmy (2013). 
Na zakończenie można by stwierdzić, że oprócz tego, że namysł nad przestrzenią 
górnośląską jest problemem żywotnym, w dobie odżywania kwestii tożsamości kul-
turowych budzącym wiele emocji, ważne jest to, by mity i toposy będące nieodłączną 
częścią dawnych obrazów filmowych, nie były tylko śladem dawnej  tradycji, wywo-
łującym nostalgię za odeszłym bezpowrotnie, idealizowanym współcześnie światem, 
ale aby ich twórcze przetwarzanie i reinterpretowanie przyczyniało się do budowania 
dynamicznej lokalności - przestrzeni dyskursu. Jego fundamentem musi jednak być 
potrzeba przekuwania niektórych  relacji  w pełne zaangażowania więzi. 
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MOCZENIE NOCNE DZIECI 
JAKO SYNDROM ZABURZEŃ RELACJI 

Z FIGURĄ MATKI. 
ROLA TERAPII W KOREKCJI TEGO ZABURZENIA

Streszczenie: Kluczowe myśli na temat innych ludzi są fundamentem, na którym mo-
żemy budować pozytywne związki w poszczególnych dziedzinach życia. Jeśli nie zbuduje-
my korzystnych podstawowych przekonań lub metafor w tym zakresie, życie dostarczy nam 
wyłącznie porażek, a my staniemy się sarkastyczni, zamknięci w sobie, nieufni – w efek-
cie nieszczęśliwi. Osobą, która jest najważniejszą figurą w tworzeniu owych fundamentów, 
a następnie relacji ze sobą samym oraz z innymi, jest najbliższa opiekunka dziecka – zwykle 
matka. Moczenie nocne dzieci jest często zwiastunem tworzenia się niepoprawnych relacji po-
jawiającym się w sytuacji konfrontacji dziecka z pierwszym trudnym problemem, a najlepszą 
na nie reakcją – w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć – jest analiza przyczyn tego zabu-
rzenia i pilna terapia relacji. Artykuł przedstawia ogólny zarys planu terapii moczenia nocnego 
z uwzględnieniem celów i omówieniem wybranych technik.

NOCTURNAL ENURESIS OF CHILDREN AS A SYNDROME 
OF A DISORDERED RELATIONSHIP WITH MOTHER. 
THE ROLE OF THERAPY  IN THE DISORDER TREATMENT

Summary: Key ideas and considerations about different people are the foundation on 
which we can build  positive relationships in different areas of life. Not building a positive, 
fundamental beliefs or metaphors in this area lead to certain failures, sarcasm, introversion or 
mistrust and ultimately unhappiness. Usually the mother, as the closest patron of the child, is 
the most important person in the creation of these foundations and consequently the creation 
of own relationship and relationship with others. Nocturnal enuresis of children frequently 
heralds the formation of abusive relationships appearing in the confrontation with the first, 
difficult problem. In accordance with the principle that the prevention is better than cure, 
the best reaction is to analyze the causes of this disorder and urgently start the relationship 
therapy. Article outlines the treatment of enuresis with the objectives and discussion of selected 
techniques.

Słowa kluczowe: moczenie nocne, relacje, terapia, regres, problemy, frustracja
Keywords: nocturnal enuresis,  relationship, therapy, regression, problems, frustration
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Wstęp

Według amerykańskiego filozofa, psychologa społecznego A. Mead’a, istotą in-
terakcji, a zatem i relacji jest wysyłanie przez organizmy funkcjonujące we własnym 
środowisku, sygnałów i gestów, które określają jego sposób działania. Interakcja za-
chodzi wówczas, gdy:  

 – jeden organizm wysyła znaki, wykazując aktywność w swoim środowisku, 
 – inny organizm widzi te znaki i reagując na nie, zmienia swój sposób postępo-
wania, wysyłając zarazem swoje sygnały, 
 – pierwszy organizm rozpoznaje owe sygnały i zmienia pod ich wpływem swoje 
działanie.

Znaki i gesty są najistotniejszym nośnikiem interakcji oraz warunkiem relacji. To 
one budują nasze przekonanie o sobie i innych. Nasze kluczowe myśli na temat in-
nych ludzi są fundamentem, na którym możemy zacząć budować pozytywne związki 
w poszczególnych dziedzinach życia. Zawsze otrzymamy od innych to, na czym kon-
centrujemy naszą uwagą. Jeśli nie stworzymy korzystnych podstawowych przekonań 
lub metafor w tym zakresie, życie dostarczy nam wyłącznie porażek, a my staniemy 
się sarkastyczni, zamknięci w sobie, nieufni – w efekcie nieszczęśliwi.

Moczenie nocne dzieci, które pojawia się już po ustąpieniu moczenia pierwotnego 
i po uzyskaniu pozytywnych efektów treningu czystości może oznaczać problem na-
tury psychologicznej. Poszukiwanie owych psychologicznych przyczyn metodą prób 
i błędów, jeśli będzie skuteczne, powinno doprowadzić nas do terapii. Naturalnie, 
przed przystąpieniem do terapii należy wykluczyć podłoże fizjologiczne moczenia 
nocnego i po przeprowadzeniu kilku koniecznych badań, jeśli lekarz orzeknie brak 
przyczyn medycznych, warto ostatecznie przyjrzeć się czynnikom psychologicznym. 
Istnieje na współczesnym rynku sporo metod wspierających lub metod zastępczych 
obok terapii moczenia nocnego, jak choćby środki farmakologiczne, jednakże podob-
nie jak w terapii wielu innych zaburzeń, farmakoterapia wydaje się wskazana tylko 
wtedy, gdy głębokość zaburzenia tego bezwzględnie wymaga.

Terapia moczenia nocnego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, opiera 
się na kilku założeniach, wyrastających zarówno z nurtu behawioralnego, jak i syste-
mowego, ale rozumienie etiologii tego zaburzenia dotyka także myślenia osadzonego 
w nurcie psychodynamicznym.

Otóż, ponad 30-letnia praktyka terapeutyczna pozwala mi zauważyć kilka 
prawidłowości, powtarzających się w sytuacji społeczno-psychologicznej dzieci, 
będących podmiotami terapii moczenia nocnego, i skutecznie ją kończących. Pod-
stawowa teza przyświecająca wyjaśnianiu etiologii tego zjawiska upatruje ów objaw 
jako przejaw regresowania się dziecka do takiego wczesnego okresu jego rozwoju, 
który w swoich wspomnieniach dziecko ocenia jako bezpieczny. 

Moczenie nocne dzieci jako syndrom zaburzeń relacji z figurą matki. Rola terapii...
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Cechy opisujące sytuację dziecka, a pozwalające w powyższy sposób je diagno-
zować to najczęściej współwystępowanie trzech okoliczności: 

 ● brak dojrzałości emocjonalnej, 
 ● pojawienie się pierwszych poważniejszych trudności życiowych, z którym dziec-
ko sobie nie radzi,

 ● pojawienie się młodszego rodzeństwa.
Terapię prowadzę zawsze w relacji dziecka z głównym opiekunem dziecka, naj-

częściej matką.
Pierwsza wymieniona cecha: brak dojrzałości emocjonalnej, jak wynika z mo-

jej obserwacji, jest u dzieci z nocnym moczeniem wtórnym najczęściej wynikiem 
posiadania nadopiekuńczej matki, a co za tym idzie właśnie zaburzonych relacji  
z matką. Mama koncentrująca się na dziecku i najczęściej usuwająca wszystkie trud-
ności życiowe, które pojawiały się w dotychczasowym życiu dziecka, nie dopuszcza 
do wielu okazji służących wytrenowaniu przez dziecko umiejętności radzenia sobie 
z nimi. Czas gdy dziecko nawiązuje swoje pierwsze, niezależne od matki, relacje  
w przedszkolu, szkole lub w relacji z dorastającym rodzeństwem, to czas weryfikacji 
jego gotowości do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami. Jeśli dziecko nie na-
uczyło się żadnych strategii postępowania w trudnej sytuacji staje się coraz bardziej 
sfrustrowane, a napięcie powoduje podświadome poszukiwanie sprawdzonych wcze-
śniej rozwiązań. Takie rozwiązanie to przede wszystkim wszechmocna mama, która 
na wszystko zna odpowiedź. Tymczasem dziecko wie na poziomie świadomym, że 
powinno poradzić sobie samo, jednak podświadomie tęskni do beztroskiego okre-
su dzieciństwa, gdy nie miało jeszcze żadnych kłopotów. Na tym właśnie poziomie 
dziecko poddaje się pewnej infantylizacji, która pozwala mu powrócić mentalnie do 
wczesnego dzieciństwa. Przejawia się to m. in. w nocnym moczeniu mimowolnym. 

Świadomość tego mechanizmu jest podstawą uruchomienia odpowiednich tech-
nik w terapii, które pozwolą dziecku na wyłączenie „kotwic” utrzymujących je  
w dziecięctwie (pieluchy, picie z butelki, pieszczotliwa mowa, „dzidziusiowe” okre-
ślenia stosowane wobec dziecka itp.).

W związku z tym to, co konieczne, co powinno stać się celem terapii, to po pierw-
sze: dostarczenie dziecku umiejętności rozwiązywania własnych kłopotów i po dru-
gie: wobec odbierania mu tym samym poczucia bezpieczeństwa, które odczuwało 
naturalnie, będąc w roli małego dziecka – dostarczenie nowych pomysłów na radze-
nie sobie z kłopotami. 

To wymaga co najmniej 2 kroków: 
 ● rozpoznania terytorium zaburzeń (w przeżywaniu dziecka),
 ● wspierania dziecka w znajdowaniu i ćwiczeniu sposobów na konstruktywne  
i przynoszące ulgę rozwiązywanie własnych problemów.
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Trzecia często towarzysząca okoliczność to posiadanie młodszego rodzeństwa. 
Fakt ten można lokować zarówno w przestrzeni przyczyn trudności emocjonalnych 
dziecka (zazdrość o uwagę i zaangażowanie rodziców), jak i w przestrzeni źródeł 
pomysłów na rozwiązywanie własnych problemów za pomocą matki (wystarczy za-
chowywać się tak jak brat, a rodzice zajmą się moimi problemami i rozwiążą je).

Terapia zatem musi odnosić się do kilku płaszczyzn życia dziecka, ale również 
roli matki w relacjach z dzieckiem. Musi więc uwzględniać obie osoby w terapii. 
Owe płaszczyzny to przede wszystkim: 

 ● pole motywacji do pracy dziecka i matki, 
 ● pole problemów z którymi dziecko nie radzi sobie, 
 ● pole świadomych działań nad zlikwidowaniem objawu, 
 ● pole „zaczarowanych” działań wokół samokontroli dziecka, 
 ● pole zmiany percepcji dziecka z „dzidziusia” na chłopca (dziewczynkę),
 ● i płaszczyzna najważniejsza: praca na relacji matki z dzieckiem (mentalna, realna 
i werbalna).               
Praca na wszystkich tych płaszczyznach musi przebiegać równocześnie z dużą 

uwagą na proces, słownictwo, ale też zmiany. Jednak warunkiem rozpoczęcia terapii 
jest zbadanie poziomu motywacji do pracy z moczeniem. Prawdopodobnie rodzice 
zgłaszając się na taką terapię są wystarczająco zmęczeni ciągłymi zmianami poście-
li, praniem, kupowaniem pieluch czy ograniczeniami związanymi z nocowaniem na 
wyjazdach. Istotniejsza jest jednak motywacja dziecka do pozbycia się objawu. Zda-
rza się bowiem czasem, że dziecko nie doświadcza żadnych trudności w związku  
z moczeniem nocnym. Kiedy globalnie obsługiwane jest przez rodziców, którzy 
przez sen przebierają mokrą pidżamkę i zmieniają pościel, a w ciągu dnia temat mo-
krego łóżka jest tematem tabu, dziecko nie dostrzega żadnego problemu. Wówczas 
na początek warto jest włączyć dziecko w obsługę konsekwencji tego trudnego faktu 
i np. prosić, aby po przebudzeniu samo zmieniło pościel i wrzuciło mokre rzeczy do 
pralki. Znacznie łatwiej jest bowiem pracować z dzieckiem, które z powodu mocze-
nia nocnego odczuwa pewne ograniczenia, to znaczy wie, że z powodu moczenia 
np. nie może sypiać u kolegów ani wyjechać na „zieloną szkołę” lub ma dodatkowe 
poranne obowiązki.

Kolejna płaszczyzna działań terapeutycznych dotyczy terytorium trudności emo-
cjonalnych. Może nim być zarówno szkoła (w zakresie niesatysfakcjonujących re-
lacji z innymi dziećmi, jak i trudności w nauce), może to być dom (w zakresie nie-
satysfakcjonujących relacji z rodzeństwem, jak i rodzicami), ale może to być każde 
inne terytorium, na którym dziecko doświadcza trudności (podwórko, świetlica itp.). 
Punktem zwrotnym w terapii jest nasilenie objawu. Ujawnia ono bowiem nasilenie 
dotychczasowych mechanizmów obronnych, a zatem jest wskaźnikiem zbliżenia się 

Moczenie nocne dzieci jako syndrom zaburzeń relacji z figurą matki. Rola terapii...
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do obszaru najbardziej dla dziecka bolesnego. Tematy poruszane z dzieckiem tuż 
przed nasileniem się objawu stanowią prawdopodobnie właściwy – odpowiedzialny 
za moczenie nocne obszar zaburzeń emocjonalnych. To na tych właśnie tematach 
powinna skupić się praca terapeutyczna nakierowana na poszukiwanie rozwiązań  
i naukę sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Pomocna jest tu technika dotycząca na przykład: prezentacji ulubionych zdjęć, 
które dziecko samodzielnie (w tajemnicy przed pozostałymi członkami rodziny) wy-
biera i przynosi na spotkanie z terapeutą, ale także technika „dwóch domków” Szyr-
szyńskiego czy metoda „piaskownicy”. 

Kolejny cel pracy z diadą to świadome działania terapeutyczne skupione na zli-
kwidowaniu objawu. Ów poziom świadomych czynności ma za zadanie dać mamie 
i dziecku poczucie kontroli objawu oraz wpływu na moczenie. W tym celu terapeuta 
stosuje kilka technik nakierowanych na budowanie takiego poczucia. Należą do nich:

 ● prowadzenie zeszytu obserwacji,
 ● ćwiczenie mięśnia ptysiowego,
 ● uwrażliwianie skóry pośladków.
Z kolei pole „zaczarowanych” działań wokół samokontroli dziecka to przede 

wszystkim:
 ● „czarodziejska różdżka”, którą w trakcie terapii używa się do rozmów o marze-
niach i potrzebach, 

 ● „niedobry duszek miś”, którego dziecko wychowuje do posłuszeństwa, kontrola 
czasu wypróżniania od zaśnięcia.
Te bajkowe zabiegi pozwalają dziecku uruchomić podświadomie wiarę w to, że 

terapeuta potrafi w specjalny sposób pomóc mu i zawiera z nim przymierze terapeu-
tyczne.

Kolejny cel terapeutyczny, obliczony przede wszystkim na matkę, to zmiana jej 
percepcji własnego dziecka z „dzidziusia” na dość dużego chłopca (dziewczynkę). 
Służą temu wszelkie działania umacniające pozycję dziecka w rodzinie jako pełno-
prawnego partnera (kolacja a la Krzyś, Krzyś ma swoje prawa i obowiązki, obry-
sowanie figury Krzysia i powieszenie jej na drzwiach: taki jestem duży!), ale też 
uwzględnianie potrzeb dziecka przy podejmowaniu wspólnych decyzji rodzinnych.  
I właśnie praca na relacji matki z dzieckiem (mentalna, realna i werbalna) służy naj-
lepiej oczekiwanej zmianie. Terapeuta podczas całej terapii koncentruje swoją uwagę 
m. in. na słowach i zdrobnieniach jakich używa i jakimi rodzic określa swoje dziec-
ko, ale także na poziomie zgody matki na samodzielne myślenie i działanie dziecka  
(stosunek do pomysłów dziecka, pomoc w ubieraniu itp.). Jednocześnie terapeuta 
wszelkimi sposobami wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka (np. omawianie 
zalet dziecka, omawianie jego samodzielnych sukcesów, rozważanie potrzeb, przy-
gotowywanie medali za to w czym jest najlepsze w rodzinie itp.).

Ewa Golbik-Madej
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Mając wszystkie powyższe cele na uwadze nożna przystąpić do pracy. Pierwszym 
krokiem w terapii jest zawarcie kontraktu. W triadzie (terapeuta, rodzic, dziecko),  
w jakiej przeprowadzane są wszystkie spotkania niezmiernie ważne jest, aby terapeuta 
cały był dla dziecka i jego interesy reprezentował we wszystkich ustaleniach i rozważa-
niach, jednocześnie dbając o to, aby nie zranić rodzica. Pytaniami: czy Ty wiesz  po co 
to przyszedłeś, czy masz jakieś kłopoty, kto z kim ma kłopoty, czy moczenie się w nocy 
jest dla Ciebie kłopotem, komu najbardziej zależy na terapii, a co stanowi Twój najwięk-
szy (prawdziwy) problem, oraz sprawdzając czy dziecko ma ochotę na kontrakt właśnie 
z tym terapeutą buduje się przymierze terapeutyczne, dające dziecku zarówno prawo 
do zdecydowania o tym czy w ogóle chce przyjeżdżać na terapię (bo moczenie mu już 
doskwiera), oraz czy osoba terapeuty, który siedzi przed nim budzi zaufanie dziecka na 
tyle, że chce z nim właśnie pracować. Bada się również motywację do pracy w ogóle. 
Już na pierwszej sesji terapeuta modeluje typ relacji dorosłego z dzieckiem, do którego 
będzie zachęcał rodzica. Szacunek dla indywidualności dziecka, prawo do odmowy oraz 
prawo do wyboru osób z którymi dziecko ma wchodzić w relacje to często, w rozumie-
niu rodziców, prawa przysługujące tylko dorosłym. Tymczasem właśnie to oni w okresie 
pełnej zależności dziecka od rodzica modelują stosunek człowieka do drugiej osoby. To 
w tych pierwotnych relacjach budowanych w rodzinie dziecko upatruje wzoru bycia  
z drugą osobą. Jednakże doświadczenia wyniesione z relacji z matką przynoszące cza-
sami frustrację uruchamiają różne mechanizmy obronne pomagające dziecku poradzić 
sobie z poczuciem krzywdy czy przemocy. W tym zakresie dzieci moczące sięgają po 
sposób znany im z lat wcześniejszych, a często reprezentowany przez młodsze rodzeń-
stwo: infantylizację do której potrzebne jest tylko zregresowanie się. Dlatego zawie-
ranie kontraktu z dzieckiem na terapię ok. 6-spotkaniową powinno rozwiać wszystkie 
niepokoje i wątpliwości dziecka i po omówieniu szczegółowo na czym terapia będzie 
polegała, ile czasu będzie trwała, z jaką częstotliwością będzie się odbywała i do czego 
ma doprowadzić, terapeuta musi uzyskać autentyczną zgodę dziecka na jej rozpoczęcie. 
Jeśli dziecko nie jest gotowe, terapii nie należy rozpoczynać. Ten brak zgody oznaczać 
może albo brak dyskomfortu wynikającego z moczenia, albo na przykład brak zaufania 
do rodzica lub terapeuty. Dziecko może mieć już w swoim doświadczeniu sytuacje nie-
dotrzymywania norm i obietnic przez dorosłych i nie chce ponownie być zawiedzionym. 

Jeśli jednak kontrakt zostanie zawarty, podczas pierwszego spotkania mogą już 
być włączane pierwsze techniki dające matce i dziecku poczucie kontroli moczenia. 
Może to być np. zadanie domowe dla rodziców, aby budzić dziecko o stałej porze  
w nocy, czyniąc to bardzo delikatnie i bez szarpania, z zadbaniem jednakże o to, aby  
dziecko świadomie szło do ubikacji, a nie było niesione we śnie. Można również 
zaproponować pierwsze dwie techniki obliczone na  obniżenie napięcia u dziecka 
zebranego w ciągu dnia, z którym ostatecznie dziecko kładzie się spać. Może to być 
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tylko wieczorny masaż stóp, ale może to już być propozycja wieczornej spokojnej 
rozmowy o tym co się zdarzyło w ciągu dnia. Tempo należy dostosować do możliwo-
ści dziecka. W tym zakresie najwolniej będą czynić postępy dzieci zamknięte, które 
nie potrafią rozmawiać o swoich kłopotach.

 Z myślą o kolejnym spotkaniu można poprosić dziecko o przyniesienie rysun-
ku rodziny, a  mamę o przyniesienie zeszytu 16-kartkowego, bowiem kolejnym za-
daniem, które powinno towarzyszyć spotkaniom z dzieckiem i matką jest szukanie 
obszaru zaburzeń emocjonalnych dziecka. Poszukiwanie ma docierać wyłącznie do 
subiektywnych odczuć i myśli dziecka. Żadnego znaczenia nie mają tu obiektyw-
ne fakty i oceny wyrażane przez mamę. Nie są tu istotne obiektywne trudności ani 
ocena ważności kłopotów dokonywana przez rodziców. Powaga trudności dziecka 
jest oceną absolutnie subiektywną i jako taka jest przez dziecko przeżywana. Ani 
racjonalizowanie, ani jej bagatelizowanie nie przyniosą dziecku ulgi, a zatem także 
nie doprowadzą do ustąpienia objawu. Zadaniem terapeuty w tym zakresie będzie 
uświadomienie matce tego właśnie faktu i nauczenie odnoszenia się do przeżywania 
dziecka przez pryzmat dziecięcych doświadczeń. Dziecku natomiast terapeuta poma-
ga uporać się z trudnością, wobec której poczuło się bezradne i wspólnie modelowo 
poszukują ścieżek rozwiązań. To zadanie jest jednym z ważniejszych zadań rozwo-
jowych dziecka, którego osiągnięcie da dziecku narzędzie do samodzielności emo-
cjonalnej. Moczenie nocne jest bowiem symptomem poważnego problemu dziec-
ka, stąd szukać go należy delikatnie. Powoli można poruszać i podejmować wątki  
w rozmowie – dotyczące domu. Tu analizujemy rysunek rodziny, pytamy kto na ry-
sunku jest najbardziej szczęśliwy, a kto najmniej, czy dziecko czuje się szczęśliwe, 
czy jest swoim zdaniem potrzebne w domu, czy gdyby wyjechało na bardzo długo 
to czy zmieniłoby się coś w domu, co  w domu robi samo, a co dlatego, że mama mu 
każe oraz czy gdy będzie dorosły to będzie miał żonę (męża) i dzieci?

Kolejno podejmować można wątki dotyczące szkoły: jak czuje się w klasie, i jak 
by tam było, gdyby go nie było, komu byłoby smutno, gdyby wyjechał, kto zauwa-
żyłby, że go nie ma w szkole, co robi na przerwie, z kim chodzi do i ze szkoły, z kim 
siedzi oraz czy go lubi. Następne wątki dotyczące rówieśników, które mogą być pro-
wadzone na bazie takich pytań,  jak: czy jest ktoś komu na dziecku zależy, co znaczy 
mieć kolegę, jak zdobywa się kolegę, co się kolekcjonuje wśród kolegów, jakie są 
ulubione zabawy dziecka, co to znaczy być dobrym kolegą, a jak ono stara się być do-
brym kolegą, a także czy koledzy sami zapraszają go do zabawy czy on do nich idzie. 

Jednocześnie w rozmowie z matką poszukujemy obszarów w których rodzic 
prawdopodobnie nie pozwala dziecku być dorosłym. Omawiamy prawa i obowiązki 
dziecka oraz pozostałych członków rodziny, a także ich pozycje w rodzinie. Pyta-
my o rytuały zwłaszcza te związane z kładzeniem się spać oraz rozmawiamy o tym 

Ewa Golbik-Madej



77

w jakich obszarach dziecko ma prawo do samodzielności (ubiór, jedzenie, wybór 
kolegów, sposób spędzania wolnego czasu itp.). Na drugim spotkaniu zakładamy 
wspólnie z dzieckiem i mamą zeszyt obserwacji. Pomijając pierwszą stronę zeszytu 
wyjaśniamy jak notować mokre i suche noce oraz zapamiętane przez dziecko wyda-
rzenia każdego dnia, a następnie prosimy dziecko o przyniesienie 5 ulubionych zdjęć, 
ale wybranych samodzielnie, tj. w tajemnicy przed rodziną. Wątki poruszane na ta-
kim spotkaniu, poza dopytaniem o realizację zadania domowego, to deficyty jakie 
dziecko odczuwa. Oglądając w obecności mamy zdjęcia pytamy dlaczego dziecko 
wybrało te właśnie – szukając co dla dziecka jest ważne. Analizujemy na podstawie 
wybranych zdjęć, jak daleko w dzieciństwo wróciło dziecko (gdzie lokuje swoje naj-
przyjemniejsze wspomnienia). Najładniejsze zdaniem dziecka zdjęcie wklejamy na 
pierwszą stronę zeszytu. Na zadanie domowe proponujemy ćwiczenie mięśnia pty-
siowego pod okiem taty oraz wymyślamy zadanie, które przyniesie dziecku sukces.

Kolejne ze spotkań powinno być poświęcone budowaniu pozytywnego obrazu 
dziecka w oczach samego dziecka. Spotkanie pod tytułem „Oto jestem ja” jako cel po-
winno stawiać: dostrzeżenie przez dziecko piękna w swojej fizyczności. Można to ro-
bić w rozmowie przed lustrem lub omawiając aktywność fizyczną dziecka. Oglądamy  
z dzieckiem jego postać w lustrze i szukamy wspólnie tego, co jest w nim ładne, a kiedy 
dziecko ma kłopot ze wskazaniem swoich zalet posługując się paradoksem zachęcamy 
je do zaprzeczania np. patrz masz kłapciate uszy, nieprawdaż? Następnie obrysowu-
jemy rączkę dziecka i w każdym paluszku zapisujemy sukces dziecka, którego razem 
poszukujemy np. „umiem dobrze wyrzucać śmieci”, „potrafię parzyć herbatę” itp.

Analizujemy wspólnie co dziecko robi tak dobrze jak mama, jak tata, a co robi 
lepiej od nich. Możemy też zaproponować dziecku zrobienie medali „jestem wspa-
niały” na których umieści dyscypliny, w których jest najlepszy w rodzinie. Przed 
zakończeniem ćwiczymy wspólnie z dzieckiem, co powie tacie gdy po powrocie do 
domu zapyta co robiliśmy. Podsumowujemy spotkanie, pytając: to skoro umiesz tyle 
rzeczy robić dobrze – to co można powiedzieć o Tobie? W tym miejscu można za-
stosować projekcję mówiąc: gdybyś spotkał chłopca, który potrafi tyle rzeczy zrobić 
dobrze, to co byś o nim powiedział? Na zadanie domowe proponujemy aby dziecko 
samo przygotowało kolację a la Krzyś (tu imię dziecka).

Jeśli dziecku terapia sprawia przyjemność można zrezygnować z pieluch, żeby 
poczuło chłód związany ze zmoczeniem się, a wprowadzić elementy rytualne np. 
sikanie w pieluchę w ciągu dnia o stałej porze.

 Kolejne spotkanie p.t. „Jestem już duży i ważny” to spotkanie nastawione na 
sedno terapii, a jego celem jest praca nad zmianą relacji w rodzinie. Dziecko nie jest 
już dzidziusiem i musi mieć swoje miejsce w rodzinie z prawem do samostanowienia 
i odpowiedzialności.
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Matka obrysowuje na arkuszu papieru postać własnego dziecka możliwie naj-
wierniej, a następnie razem z dzieckiem uzupełniają szczegóły twarzy i postaci oraz 
kolorują całość. Pytamy dziecko co najbardziej podoba mu się w sobie i czy jest duże. 
Rysunek zabierają do domu i wieszają w widocznym miejscu, aby widzieć i pamiętać 
jakie jest już duże.

Dodatkowo dziecko może wyrazić jakieś życzenie w stosunku do mamy na naj-
bliższy tydzień np. „co wieczór przed snem czytamy bajkę”. Na do widzenia wręcza-
my dziecku misia – złego duszka z instrukcją o sposobie wychowywania go przez 
dziecko (instrukcja w załączeniu).

Podczas kolejnego zajęcia wątki do poruszenia dotyczą kontaktowania się  
z własnymi emocjami. Pytamy dziecko o to, kiedy mama się cieszy, o to  jak to po-
kazuje, po czym dziecko poznaje że mama się cieszy i jak się wtedy zachowuje, ale 
także o to, po czym dziecko poznaje niezadowolenie mamy. Rodzica jednocześnie 
należy uspokoić, że my wiemy o tym, że rodzice okazują dziecku dużo miłości, ale 
świat dziecka jest inny. Dziecko może inaczej niż my tego pragniemy interpretować 
zachowania rodzica. Proponujemy mamie kucnięcie do poziomu dziecka i spojrzenie 
z tej perspektywy na dorosłego – widać stąd głównie nogi. Pytamy też o tatę, o to jak 
on się cieszy, jak to pokazuje. Ta analiza ma na celu pobudzenie rodziców do reflek-
sji nad ich przekazami niewerbalnymi kierowanymi do dziecka. Następnie pytamy  
o misia, co miś zrobił złego w minionym tygodniu, jak go dziecko wychowywało,  
a jeśli nie zrobił nic złego i niczego złego dziecku nie podpowiedział, to czy możemy 
przyznać dziecku np. trzy szóstki. Pytamy też o kolację, komu najbardziej smakowa-
ła, co zrobiło zupełnie samo, jak się z tym czuło ono oraz jego bliscy…

Ponadto prosimy dziecko, aby w najbliższym tygodniu obserwowało mamę  
i przyjrzało się jak mama okazuje złość, jakie robi miny i gesty (dziecko uczy się 
okazywać emocje, a mama uczy się je kontrolować).

Temat ostatniej sesji może brzmieć: „radzę sobie ze swoimi problemami”. Po 
omówieniu zadania domowego, prosimy dziecko, aby opowiedziało kiedy i w ja-
kich sytuacjach mama była zdenerwowana. Wątkami tej sesji są: po pierwsze – po-
moc dziecku w nauce radzenia sobie ze swoimi trudnościami, a po drugie – uczenie 
dziecka oceniania swoich sukcesów. W tym celu analizujemy temat radzenia sobie  
z rówieśnikami na co dzień i w trudnych sytuacjach: co to znaczy być dobrym kole-
gą, jak ono stara się być dobrym kolegą, co robi z tych rzeczy, które oznaczają bycie 
dobrym kolegą, o co dzieci się gniewają i jak się godzą? Ewentualnie namawiamy do 
wymiany z kolegami czegoś, co zbiera.

Drugi cel jest ogromnie ważny, ponieważ dziecko ma zwykle silną potrzebę po-
zbycia się poczucia winy poprzez odebranie kary za winę. Jeśli jej nie dostaje, samo 
siebie karze np. w fantazji. Uczymy dziecko tego z pomocą misia i zeszytu. Może 
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samo oceniać swoje dni jako dobre, średnie i słabe–złe i wybranymi symbolami lub 
kolorami je zaznaczać. Ma to robić samodzielnie, tak jak to widzi. Przy kolorach  
i symbolach, oznaczających niepowodzenie, analizujemy co takiego się zdarzyło  
w tym dniu w odniesieniu do roli złego duszka-misia winowajcy, co takiego miś pod-
powiedział i jak miś został ukarany. Proponujemy, żeby dziecko powiedziało misiowi 
coś, żeby się poprawił. Następnie zastanawiamy się wspólnie z dzieckiem nad tym, 
co można było innego zrobić z tym kłopotem, który spowodował posłuchanie misia, 
a w konsekwencji słabą ocenę dziecka. Omawiamy kłopoty dziecka i poszukujemy 
innych wyjść i rozwiązań. Uczymy dziecko nazywać własne ograniczenia np., że 
wolno odrabia lekcje, ale też czyni postępy w tym zakresie czyli np., „ale wczoraj – 
jeden raz zrobiłeś je szybko”. Następnie uczymy dziecko wynagradzania siebie za te 
postępy, np. ile przyznał byś sobie za to naklejek (jeśli np. zbiera naklejki).

Zawsze na początku sesji sprawdzamy zadanie domowe: wieczorne rozmowy, 
masaże, spacery do WC itd. Pytamy dziecko, czy lubi te masaże oraz czy udaje mu się 
wybudzić do toalety. Następnie analizujemy zeszyt szukając choćby najmniejszego 
sukcesu: co się udało dziecku w ubiegłym tygodniu, z czego może być dumne. Zeszyt 
pełni dwie funkcje w terapii. Po pierwsze, w sposób poglądowy pokazuje dziecku  
i mamie postępy w terapii. Po drugie, podczas poszukiwania terytorium zaburzeń 
emocjonalnych dziecka pomaga znaleźć analogie i prawidłowości  mokrych nocy, 
np. czy są to powtarzające się noce tygodnia. Wówczas stawiamy pytanie: czy są 
jakieś stałe zajęcie lub lekcje poprzedzającego te mokre noce dnia? Czy są to okresy 
szkolne czy wręcz przeciwnie (weekendy, wakacje). Przy tym czytając komentarze 
dziecka dotyczące dnia, po którym się zmoczyło, analizujemy związki z sytuacjami 
lub osobami, które dziecko przeżywa najsilniej. Te stałe wydarzenia lub pojawiające 
się w nich osoby są najczęściej materiałem służącym do terapii. W ten oto sposób na 
relacji z główną postacią w życiu dziecka, dzięki pojawieniu się wtórnego moczenia 
nocnego można podjąć korektę tworzących się nieprawidłowych przekonań norma-
tywnych i wcześnie zapobiegać późniejszym, dużo trwalszym zaburzeniom.

zakończenie

Zaburzone relacje to zaburzone emocje. Lęk, niepokój, niepewność i niskie po-
czucie własnej wartości z powodu nieradzenia sobie z otaczającym światem. To bo-
lesne uczucia, z którymi każde dziecko radzi sobie tak, jak potrafi.  Rozumienie etio-
logii moczenia nocnego, gdy już się pojawi u dziecka, powinno być wyzwaniem dla 
każdego rodzica do tego, aby przyjrzeć się temu, co czuje dziecko w relacji z takim 
rodzicem jakiego ma. Tylko bowiem zdrowe relacje, pełne wiary rodzica w wyjąt-
kowość, siłę i potencjał własnego dziecka buduje je i gwarantuje sukces – niczym  
w samopotwierdzającej się przepowiedni.

Moczenie nocne dzieci jako syndrom zaburzeń relacji z figurą matki. Rola terapii...



80

Z myślą o ułatwieniu rozumienia, a być może podejmowania terapii moczenia noc-
nego, lub choćby jej wybranych technik, załączamy dwie instrukcje pomocne w terapii.

załączniki
1. Instrukcja masażu

Wszystkie emocje dziecka zablokowane są w mięśniach. Masaż – najlepiej wy-
konywany przed snem – ma pomóc je uwolnić. Po zdjęciu z rąk metalowych rzeczy 
rodzic powinien poprosić dziecko, aby w pidżamce położyło się płasko i bezwładnie, 
jak worek piasku. Następnie po roztarciu dłoni tak, aby były ciepłe i strzepnięciu 
z nich nadmiaru energii, rodzic może przystąpić do masażu, zwracając uwagę, aby 
równomiernie rozkładać energię na całym ciele dziecka oraz dbając, aby dziecko 
miało spokojny oddech i nie było spięte. Rodzice mogą oboje (jeśli dziecko tak woli), 
siedząc z obu stron dziecka robić masaż, pamiętając tylko o tym, aby cała uwaga 
poświęcona była dziecku.

Masaż nie powinien być za długi, ale powinien uwzględniać delikatny początek, 
intensywniejszy, narastający środek oraz rozluźnienie na końcu. Można na przykład 
zacząć od delikatnego „deszczyku” rozluźnionymi palcami, potem przejść do „sie-
kania kotletów” brzegiem dłoni, następnie „klepania” otwartą dłonią, dalej „stukania 
młotkiem” jedną zwiniętą dłonią po drugie rozpłaszczonej i przesuwającej się po 
pleckach dziecka dłoni. Na koniec dziecko powinno wziąć głęboki oddech i podczas 
wydychania rodzic, naciskając na plecki, pomaga mu wycisnąć cały wydech. Na-
stępnie, trzymając nad dzieckiem dłonie na wysokości ok. 5 cm nad ciałem, powoli 
przesuwamy je – „ściągamy smuteczki” – w kierunku stóp i strzepujemy energię.

Stopy to zakończenia wszystkich nerwów. Należy pokazać rodzicowi w jaki spo-
sób prowadzić masaż. Po natarciu do ciepła dłoni i strzepnięciu nadmiaru energii 
rodzic może przystąpić do masażu stóp. Można ograniczyć się do dwóch rodzajów 
masaży, jak np. przytrzymując jedną ręką stopę za piętę, kostkami pięści przesuwać 
w dół bardzo powoli i raczej mocno. Można następnie, opierając nóżkę dziecka na 
własnych kolanach, kciukami obu rąk masować stopę mocno zataczając kółeczka 
do wewnątrz. Masaż powtarza się na drugiej stopie. O jego długości decydować po-
winno dziecko. Na koniec strzepujemy  „złą energię”. Po zaprezentowaniu sposobu 
masowania należy poprosić mamę o powtórzenie. 

Podczas sesji pytamy dziecko czy mamusia przed snem robi tak samo jak pani 
oraz czy masowane są obie nóżki.

2. Prowadzenie zeszytu obserwacji postępów terapii

Na pierwszej stronie dziecko podpisuje zeszyt, a następną zostawia wolną. Dziec-
ku wyjaśniamy, że ten zeszyt to tak jak gdyby jego album i pamiętnik. Będzie w nim 
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zapisywało ważne wydarzenia. Na początku wklei swoje najbardziej ulubione zdję-
cie. Wyjaśniamy też, że wiemy, iż co prawda do pamiętnika obca osoba nie zagląda, 
ale chcielibyśmy, aby z nami dzieliło się swoimi przeżyciami.

Codziennie wieczorem dziecko ma ocenić swój miniony dzień. Wspólnie z terapeu-
tą ustalane są symbole ocen: serduszka, słoneczka, kropeczki itp. Jeśli są to na przykład 
kropeczki to musi być jedna (np. czerwona), która oznacza bardzo wesoły dzień, musi 
też być taka kropka (np. niebieska), która oznacza taki sobie dzień – czyli trochę weso-
ły, trochę smutny oraz musi być taka kropka (np. czarna), która oznacza dzień bardzo 
smutny. Dziecko oceny dnia ma dokonywać zupełnie samodzielnie tj.  bez  sugestii 
matki – czyli według własnych kryteriów, które przecież nie są tożsame z kryteriami 
oceny stosowanymi przez dorosłych. Mama może jedynie przypomnieć o namalowa-
niu kropki. Gdyby dziecko nie chciało tego zrobić, należy uszanować jego decyzję.

Same czarne oceny (kropki, symbole) oznaczają brak wyraźnych problemów. Na 
każdej sesji przy czarnych kropkach dopytujemy „co w tym dniu miś złego podpo-
wiedział dziecku oraz jak dziecko go ukarało i co powiedziało misiowi, żeby się 
poprawił”. Bicie misia może sugerować rywalizację seksualną o matkę.

2.1. Instrukcja wręczania Misia

Na drugim spotkaniu  informujemy dziecko: „wiesz, to nic ważnego, ale muszę  
o coś poprosić twoją mamusię”. Mamę w tajemnicy prosimy o kupno misia. Na trzecim 
spotkaniu należy wręczyć dziecku misia z następującą instrukcją: miś to taki zły duszek, 
który będzie podpowiadał Tobie same złe rzeczy: żebyś nie słuchał mamy, żebyś dostał 
w szkole uwagę, albo złą ocenę itp. Chciałabym, żebyś popróbował troszkę go powy-
chowywać. Zawsze w trudnej sytuacji, np. gdy mama będzie krzyczeć, pójdziesz z tym 
misiem i wytłumaczysz mu, że to jego wina i że teraz mama musi krzyczeć na misia. Wy-
jaśniamy, że wszystko co złego dzieje się w życiu dziecka, dzieje się przez misia. Jeśli 
dużo złego będzie się działo w życiu dziecka to znaczy, że miś dużo złego podpowiadał, 
a jak już będzie podpowiadał mniej dziecku, to wtedy mogą zrobić razem z terapeutą 
medal dziecku. Na koniec, żegnając się z dzieckiem ,terapeuta może powiedzieć: „zoba-
czymy za tydzień w jakiej formie  przyjdzie miś. Pamiętaj, że on jest niedobry”.

Dr Ewa Golbik-Madej
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: golbik_e@op.pl

Moczenie nocne dzieci jako syndrom zaburzeń relacji z figurą matki. Rola terapii...
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FAMILY AND MARRIAGE AT PRESENT 
– CHALLENGES AND PERSPECTIVES 

FOR CURRENT COMPANY 

Abstract: In this article we deal with the issue of cohabitation, marriage and legalized coexi-
stence of partners. Providing a comparison with views of selected world religions on the pheno-
menon of marriage, we offer a contemporary look at newly emergent forms of relationships. We 
believe, that these new forms of families, such as single, mingle, patchwork or same-sex families, 
a common result of cohabitation replacing the traditional family,  empower irresponsibility in re-
lationships. Reflecting on current challenges and perspectives regarding family in contemporary 
society, we provide relevant facts, suggestions and recommendations for practice.

WSPÓŁCZESNA RODZINA I MAŁŻEŃSTWO 
– WYZWANIA I PERSPEKTYWY 
Streszczenie: W artykule tym mamy do czynienia z problemem, małżeństwa, kohabitacji 

oraz zalegalizowanego współżycia partnerów. Dostarczając porównania, wobec poglądów na 
zjawisko małżeństwa wybranych religii świata, oferujemy współczesne spojrzenie na wyłania-
jące się nowe formy relacji. Wierzymy, że te nowe formy rodziny, takie jak: pojedyncze (single), 
mieszane (mingle), mozaikowe (patchwork), czy też homoseksualne, jako częsty rezultat zastę-
powania tradycyjnej fory rodziny inną formą współżycia, wzmagają występowanie nieodpowie-
dzialności w związkach. Rozważając aktualne wyzwania jak i perspektywy dotyczące rodziny 
we współczesnym społeczeństwie, dostarczamy  istotnych faktów, sugestii oraz rekomendacji. 

Keywords: marriage, cohabitation, registered partnerships, religion, adoption, family, 
parenting

Słowa kluczowe: małżeństwo, współzamieszkiwanie, zarejestrowane związki 
partnerskie, religia, adopcja, rodzina, rodzicielstwo

intRoduction

This article reflects on the phenomenon of marriage in detail, putting it in contrast 
with the newly forming trends in family coexistence. Cohabitation which respects 
fundamental family life values, such as universality, traditionalism, conservatism, sa-
crality and protection, dominates in most Slovak families. Alongside classical means 
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of family coexistence, new tendencies (types, models) have been appearing up to a re-
markable degree. We focus on critically analyzing these new trends as well as descri-
bing views of selected world’s religions on the phenomenon of marriage. Family, the 
place where foundations of morals, politeness and etiquette are laid, is often facing 
the fast pace of time. We see new types of family cohabitation emerge, such as single, 
mingle, patchwork, same-sex families and others. More and more young heterosexual 
couples do not enter marriage as they consider it an unnecessary formality, claiming 
“no need for a piece of paper to represent [their] love”. On the other hand, almost as 
if in opposition to the aforementioned, young homosexual couples are demanding 
legalization of their relationships up to the same degree as that of marriage or regi-
stered partnership. We can thus conclude that the understanding of family formation 
in the traditional sense (specifically meaning heterosexual marriage) does already not 
require a “piece of paper to legalize the relationship”, whereas emerging forms of 
marital (as well as familial) cohabitation demand such a document. Consequently, we 
question why certain groups do not appear to have need for  this so-called “piece of 
paper” while others seem to require it? 

1. maRRiage

The phenomenon of marriage exists in almost all countries in the world, either 
in form of a marriage concluded by the authority of the state or the Church, or in 
forms which are very different from our culture and mentality, but also affected by a 
different religion, as can be seen in primitive African polygamous tribes. The Latin 
word matrimonium translates as marriage. This term is composed of two words: 
“mater” (mother) and “munia” or “munus” (duty, mission). Marriage embodies 
the following aspects:

 ● legal aspect: it is a covenant of man and woman;
 ● natural aspect: creating a communion, the married couple is primarily focused 
on the good of the marriage itself – the well-being of the spouses, bearing and 
raising of their children;

 ● social aspect: the communion is based on human nature;
 ● cultural, religious aspect: traditional marriage is considered a partnership of one 
man and one woman (equality: Roman and Greek Catholic Church, Orthodox 
Church and Protestant Church and Jewish religion; inequality or caste system: 
Buddhism, Shintoism, Hinduism and Confucianism).
Marriage in the Slovak family law is defined as a permanent communion of man 

and woman, and its main purpose is to found a family and raise children. This com-
munion as a legal act is based on the principle of free will and equality. In Slovak 
legislation there are two ways of concluding a marriage:

Family and marriage at present – challenges and perspectives for current company 
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 – religious or
 – civil form (also known as civil marriage)1. 

Marriage is a union of one man and one woman, which was concluded by the 
procedure determined or recognized by the Slovak republic. No other union can be 
concluded by this procedure. The special protection which is granted to marriage by 
law cannot be granted to any other union except marriage. Marriage is often defined 
as an institution which fulfills certain roles or functions in society. Marriage in this 
sense regulates the relationship between two persons, namely in terms of property 
and law. Regarding the rights of property2, it should be noted that the current trend of 
promoting legalized partnerships deals with the rights of property, but not the issue 
of bearing and raising of children (which can be perceived as a possibility of making 
such partnerships equal to the classical family). In other words, there is a tendency to 
focus on property rather than on family. Concluding marriage before a civil authority 
is possible for unmarried engaged couples, widowed persons, divorced persons (this 
is unacceptable when concluding marriage before a church authority), as well as for 
minors (between 16–18 years of age) after submitting a permission to conclude mar-
riage issued by a court3.

2.  the phenomenon oF maRRiage in selected Religions

The phenomenon of marriage, as well as the primacy of family, its protection 
and promotion, form an integral part of all major religious and humanistic systems 
and cultures. The protection of authority, dignity and social status of marriage and 
family is one of the fundamental values of the constitutional arrangements of the 
Slovak Republic but also one of the values of civilization and humanity. This chapter 
provides a brief overview of how some world religions understand marriage (in terms 
of institution). It should be noted, however, that the phenomenon of marriage is in al-
most all religions demonstrated in the same way, i.e. marriage is perceived as a union 
between man and woman, it is always concluded with a ceremony or rite, with the 
aim of mutual love, bearing and raising of children, and last but not least, creating and 
preserving a social status (both in a broad and strict sense, e.g. family).

1 The procedure before concluding a marriage is regulated by Act No. 154/1994 Coll. on Registry Of-
fices, Part II, Articles 27–30.
2 When concluding marriage, the spouses also conclude joint or undivided ownership. Undivided owner-
ship of spouses is regulated by Articles 143–151 of Act No. 40/1964 (Civil Code).
3 The engaged couple have to submit: birth certificate, identity card, (and possibly also death certificate, 
military record, valid divorce decision issued by a court, proof of eligibility to conclude marriage, resi-
dence document, proof of marital status – specifying if they are unmarried, divorced, widowed persons 
or foreign citizens – in such a case it is necessary to submit also certified and translated copies of the 
mentioned documents, as well as the proof of payment of the administrative fee in the Slovak Republic).
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 ● Roman Catholic Church, Greek Catholic Church, and Orthodox Church: 
According to CIC4 the matrimonial covenant has been raised by Christ the Lord 

to the dignity of a sacrament between the baptized. It lasts until the end – death of 
one of the spouses. The spouses administer the sacrament to themselves, and they 
have equal rights and obligations towards each other, which means that the wife is 
not her husband’s slave or property, and vice versa, the husband is not just his wife’s 
“property”. By concluding marriage, the engaged couple promise to each other not 
only their lifelong love5, care, support and staying together for better for worse, but 
also to bear children (which is a fulfillment of the biological and later also educatio-
nal function of marriage)6. Church marriage is concluded before a representative of 
the Church7 and two witnesses. Church marriage can be concluded only by mentally 
mature persons. It is administered in church, or possibly in another place (if it is per-
mitted by the bishop, on request of the couple and on request of the local priest). Di-
vorce is not allowed. However, if necessary conditions are met, it is possible to apply 
for annulment, i.e. declaration of invalidity of marriage from its beginning. In case 
of a crisis (or various socio-pathological events) in a Catholic marriage, the spouses 
are allowed to ask their bishop for a separation “from bed and board”, meaning they 
shall not share a common household for a certain time. The spouses cannot acquire 
new partners during this period as they are still married. In Greek Catholic Church we 
notice similar elements of concluding marriage. The only difference can be found in 
the liturgy (in choral songs). Merging elements of Roman Catholic Church and Greek 
Catholic Church can be found in the Orthodox Church regarding the procedures for 
administering of the sacrament of marriage.

 ● Protestant Church (specifically the Evangelical Church of the Ausburg 
Confession):
Marriage in the Protestant Church has only a few elements similar to the Ca-

tholic procedure, and a lot more differences. Protestant churches do not consider 
marriage as a sacrament8 because it does not bear the signs of a sacrament, which 
are Christ’s command and promise of spiritual saving grace. Another reason why 
marriage is not considered as a sacrament is the fact that also non-Christians enter 
into marriage. It belongs to the Creator’s order and not the Savior’s order9. Mar-
riage concluded between a Catholic and a baptized non-Catholic is not allowed in 

4 Cf.: CIC, Cann. 1055, Article 1.
5 Cf.: CIC, Cann. 1134.
6 Cf.: CIC, Cann. 1055, Article 1.
7 Cf.: CIC, Cann. 1108, Article 1.
8 Cf.: http://www.ecav.sk/info/ecav/manzelstvo.htm.
9 Cf.: http://www.ecav.sk/archiv/dokumenty/zakony.zip.
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principle. It can only be concluded with the consent of a bishop. Without bishop’s 
consent such a marriage (concluded in a Protestant church) is valid, but not legiti-
mate, thus it can be divorced. Mixed marriages must be concluded in accordance 
with the Canon Law (i.e. in a Catholic church), otherwise they are not legitimate. 
From the Church’s point of view divorce is possible if the marriage was concluded 
in a Protestant church or just at a registry office.

 ● Jewish religion:
Marriage is considered to be a sacred union between man and woman which 

fulfills one of the main commandments of the Torah: “Be fruitful and multiply”. 
The Jewish marriage is based on a mutual trust and agreement. For millenniums 
this idea has been expressed in the nuptial covenant called in Aramaic “ketubah” 
which governs the rights and obligations of the spouses. The nuptial covenant is 
often written in ornamental letters and the married couple have it framed and keep 
it as a picture in their household. By signing the nuptial covenant the husband com-
mits to treat his wife with respect and not to let her become destitute. Ketubah also 
provides for material security of a wife in case of death of her husband or divorce. 
Marriage need not take place in a synagogue. The condition is to use a wedding ca-
nopy known as “Chuppah”, which is stretched on four poles and symbolizes the fu-
ture home of the newlyweds. Weddings do not take place on feast days or mourning 
days of Israel. In Roman Catholic countries there is an unwritten rule to conclude 
marriages on Saturday. In Judaism it is usually on Tuesday, which was proclaimed 
by God to be a “good day”. An important element is the so-called rabbi’s blessing. 
After receiving rabbi’s blessing, the bride and bridegroom drink wine from the 
same cup, the bridegroom puts a ring on the bride’s right index finger and utters the 
formula according to Talmud: “You are consecrated to me, through this ring, accor-
ding to the religion of Moses and Israel”. The second part of the wedding ceremony 
consists in reading out loud of the nuptial covenant, which has been signed by the 
bridegroom (like in a Roman Catholic ceremony)10. After a week during which the 
engaged couple did not meet, the bridegroom together with his father and his fian-
cée’s father pays a visit to her in her house – this phase is called “Bedekin”. The 

10 The newlyweds drink together a second cup of wine. In the end, the bridegroom breaks the cup and the 
present guests cry out: “Good luck!” The breaking of the cup symbolizes the destruction of the temple 
in Jerusalem. Sticking to traditions and celebrating various feasts is a typical feature of orthodox Jews. 
(See Annex 2). It should be noted, however, that not all Jews keep them strictly. Reformed Jews allow 
using another language than Hebrew at their ceremonies, e.g. the German language in Germany. They 
also accept differences in eating habits, celebrating the Sabbath etc. When teaching pupils about Jewish 
feasts, we should not focus only on the differences in comparison with Christianity, but also on what the 
two religions have in common. Nowadays there are a number of cases where a Jew marries a person from 
a different religion. Cf.: http://www.infovek.sk/predmety/nos/prirucky/prirucka02.pdf
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future bride is sitting in an armchair, surrounded by her family and friends, waiting 
for her bridegroom to veil her face and publicly recognize her as his future wife11.

 ● Islam:
Islamic marriage is not a “sacrament” but a simple legal contract, where each 

party has the freedom to define their conditions12. Marriage from the Islamic point 
of view is an agreement of two persons of opposite sex to live together, respect 
each other and show love and affection to each other, and possibly to have children 
together. For this reason Islam is trying to take away any barriers which could 
destabilize this relationship in the future. It regulates e.g. financial circumstances 
between the spouses, which are often a crucial factor in case of misunderstanding 
or argument. It acknowledges the parents’ right to express their opinion on the bri-
degroom or bride, because parents can sometimes be the reason for the breakup of a 
marriage13. When concluding marriage, the bridegroom gives his bride the arranged 
dower in expression of his affection. The wife keeps her own surname and does not 
take her husband’s surname. Divorce is not frequent with Muslims, even though 
Islam allows it as the last alternative after everything else has failed. According to 
Islamic law nobody has the right to force an unmarried Muslim girl to marry against 
her own will14.

11 The public part of the wedding ceremony takes place under the canopy known as “Chuppah”, which 
is meant to symbolize the home that the couple will build together in their marriage. Chuppah is usu-
ally brought by the wedding guests. First the bridegroom with his father come under the Chuppah and 
wait for the bride. Then the bride with her parents comes under the canopy, accompanied by singing 
the Solomon’s song. The bride goes seven times around the bridegroom (sometimes she is followed 
by the mothers of the couple) in order to protect him against evil spirits and also to symbolically stick 
to her husband, and start a new life circle. Then the rabbi holding a cup of wine in his hand utters a 
thanksgiving formula and blesses the couple. Upon this the couple drink from the cup, they exchan-
ge rings and the bridegroom utters a formula in Hebrew: “Harei at mekudeshet li b’tabaat zu k’dat 
Moshe v’Yisrael”, which means: “Behold you are consecrated unto me with this ring in accordance 
with the law of Moses and the People of Israel”. After that, the signed nuptial covenant is read out 
loud by a person chosen by the couple. Then there are seven blessings uttered over another cup of 
wine. The blessings are pronounced by the rabbi or by the people whom the bride and bridegroom 
have chosen. The seven blessings are meant to express thanks for the creation of vine, earth, man and 
the first married couple, for the miracle of a new life, for the fact that the bride and bridegroom have 
found each other, and for their common happiness. After the last blessing the couple receive the cup 
of wine wrapped in a cloth, they drink it together and then the bridegroom tramples it on the floor and 
the present guests cry: “Mazel tov!” (May the stars be good to you). In the end, the couple goes into a 
private room where they stay alone for a while and take some rest, or they can refresh themselves and 
come back to the wedding reception which had started in the meantime. Cf.: http://www.svadba.sk/
article-zidovsky-svadobny-obrad.html.
12 Cf.: http://biankahasan.blog.sme.sk/c/125136/lisi-sa-islamske-manzelstvo-od-krestanskeho.html.
13 Cf.: http://www.koran.sk/Koran%20Sk%20stranky/Koran%20vase%20otazky/Koran%20vase%20otaz-
ky%20od1.htm.
14 Cf.: http://biankahasan.blog.sme.sk/c/125136/lisi-sa-islamske-manzelstvo-od-krestanskeho.html.
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 ● Hinduism: 
Hinduism also perceives marriage as a union of man and woman (through a cere-

mony). Adherents of this religion are divided into so-called castes. The caste system15 
limits social mobility and regroups people according to their social rank. There is an 
unspoken rule among Hinduists that nobody can marry a person from a different caste16, 
they cannot even eat together at one table. Hinduists do not deem this as discrimination; 
they perceive it as their fate. They do not practice any pre-marital sessions, as is the 
custom in Catholic religions. In most cases they invite a Hinduist monk to the wedding 
ceremony. It is forbidden to conclude marriage within blood kinship or to have relation-
ships which would lead to incest. All major ceremonies, including marriage, usually 
take place at home, in domestic atmosphere, rather than in public. Therefore in most 
households there is a room or a corner with a domestic shrine. In this shrine, a statue or a 
symbol of a god is kept in front of which they meditate, burn incense and also conclude 
marriage. Newlyweds usually live in gigantic families where they share everything.

 ● Confucianism:
Marriage is concluded between one man and one woman from different families, 

while the engaged do not need to belong to the same social class. Similarly to Hinduism, 
marriage is concluded in the family circle, at a place dedicated to honoring ancestors. 
The government respects this custom. Its uniqueness lies in the fact that the wife only 
becomes bride at a special ceremony – in the presence of her husband’s parents – when 
she brings a sacrifice to the ancestors of her husband’s family. By this ritual the marriage 
is deemed concluded17. The status of women in a Confucian family is little respected, or 

15 The Indian constitution of 1950 grants equal rights to all citizens. In 1956 they adopted a law to 
remove discrimination based on castes. However, it is not respected by all.
16 This ancient caste system, which keeps everyone in their place in the society, is actually also racial sys-
tem and comprises different racial types, from Aryan (people with pale skin) to pre-Dravid tribes (with 
darker skin). Varna, or caste, means “color”. First three castes were Aryans, the palest people, and the 
fourth caste, including aboriginal inhabitants with darker skin, was non-Aryan. Although caste system 
has been for many years considered illegal by the government, it lasts until today.
17 The position of bride is better than that of wife. Unless the wife gains the status of bride, she cannot 
be buried with the rest of the family after her death. If there is a conflict between the wife and the head 
of the family, the wife is punished to death if she has caused her husband’s death; if she has injured him, 
she gets a year’s sentence. Physical violence from the husband is punished less severely: death sentence 
if he has killed his wife – except death by misadventure; otherwise the husband is deemed innocent. A 
peculiar case is that of a concubine, whose status makes her devoid of almost all rights. If a man during 
his marriage concluded a union with another woman, this act would be deemed invalid and would be 
punished: the woman (concubine) would not be accepted into the family, she would not be able to gain 
the status of a bride, she would not be considered a relative and her only family relationship would be 
with her children. She would not be able to participate in honoring the ancestors, she would not be buried 
among them after her death and she would had to obey the official wife. Her only advantage or certainty 
would be the fact that her children had been financially and existentially secured. Cf.: http://iuridica.
truni.sk/fileadmin/user_upload/redactors/dokumenty/Doc/Medz/cina.doc.
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unequal. The wife has to obey her husband. When the husband dies, his property is inhe-
rited by his sons. The wife usually has to carry out all domestic chores and she seldom 
goes in public. Divorce as the termination of marriage is only possible from the husban-
d’s will or because of the wife’s guilt. Reasons for divorce include: disobedience towards 
the husband’s parents, infertility, incurable disease, theft, backchat, jealousy and others.

3. legalized paRtneRship and cohabitation

Legalized partnership (or cohabitation, or concubinate) is not a modern hit of the 
21st century. Legalized partnerships have been openly discussed since the end of the 
19th century, while the phenomenon of homosexuality was boldly presented already 
between the end of the 17th and the beginning of the 18th century. Legalized partnership 
is a legal way to form a union of two persons of the same sex, serving as an alternative 
to marriage. In those countries where partnerships of the same sex are not legalized 
(since legalized partnership can also exist between man and woman), people can only 
conclude marriage before civil or church authority. In such countries marriage is also 
anchored and defined in legislation. However, this is not the case with legalized part-
nerships. Legislation lays down rights and obligations which spouses have towards 
each other, their children and the state. In countries which do not recognize legalized 
partnerships, there is no legal framework for this phenomenon. If it is present, it is 
fragmented and such partnerships are not bound by any obligations, e.g. if a couple 
breaks up, there are no legal sanctions18. The issue of legalizing same-sex partnerships 
(to the degree of being equal to the classical form of marriage) is a sensitive topic. 
Albeit traditional heterosexual relationships refuse to enter into marriage proclaiming 
“no need for a piece of paper to represent  [their] love”, homosexual couples demand 
this “piece of paper”. This paradox leads us to contemplate what is so precious and 
at the same time so  rejectable about this specific “piece of paper”. Considering long 
established conventions and family models in Slovakia and throughout the European 
region, this new kind of a “basic unit of society” is nontraditional not only in terms of 
biology and reproduction but also in terms of the common paradigm19. 

18 According to Act No. 461/2003 on Social Insurance as amended, the husband, wife and dependent child of 
a person who died due to a work-related accident or an occupational disease are entitled to a lump-sum com-
pensation. A life partner is not entitled to widow’s or widower’s pension, or to care allowance, which is paid 
to an insured person who is taking care of their ill husband, ill wife, ill parent or an ill parent of their spouse. 
The Slovak legislation does not recognize life partners’ mutual maintenance responsibility. The institution of 
joint ownership only applies to married couples. It is not possible to make tax deductions of non-taxable part 
of a base, as it is possible in the case of spouses. There are only a few examples of life situations which are 
not regulated by current legislation. Persons of the same sex who share the same household are in this sense 
disadvantaged as compared with spouses, although they pay the same contributions and taxes.
19 We believe that an adolescent who is at the age when “their sexual identity is not yet stabilized” becomes 
a person with blocked sexual development, especially if they live only with people of the same sex.

Family and marriage at present – challenges and perspectives for current company 



90

Concerning legalized partnerships (cohabitation, concubinage), we perceive 4 
aspects:

 ● Legal aspect: non-existent or largely fragmented legal framework in countries 
which do not recognize legalized partnerships; no obligations accrued, meaning 
the dissolution of a couple results in no legal sanctions; 

 ● Social aspect: man/woman relationships (cohabitation), man/man or woman/wo-
man relationships (same-sex partnerships) are less durable according to statistical 
evidence;

 ● Natural aspect: not present;
 ● Cultural, religious aspect: an alternative to the traditional concept of marriage. 
Marriage, from the Latin word matrimonium translates as “mother” (mater) and 
“duty” or “mission” (unus or munus). For this reason, homosexual relationships 
can only be denoted as partnerships from the etymological point of view. Co-
untries (Netherlands, Belgium, Denmark, …) in which legislation uses the term 
“same-sex marriage” are currently dealing with applications to their respective 
constitutional courts on the grounds of an “etymological paradox”. No religion of-
ficially acknowledges homosexual relationships. Nevertheless, tolerance towards 
these relationships is expressed to a variable degree.
The traditional concept of marriage as a legalized union of man and woman with 

the goal of bearing and raising of children is gradually being replaced by a more libe-
ral approach in Europe20. Law on registered partnerships has already been passed in 
eighteen European countries, enabling partners of the same sex to conclude a union 
similar to marriage. The law regulates creation and termination of a homosexual 
union. Concluded at a registry office, the union grants partners the right to be infor-
med about each other’s health condition and the right of inheritance. It also regulates 
the partners’ mutual maintenance obligation and allows them to take care of children 
but not to adopt them21. Traditional marriage is protected in various ways in consti-
tutions of e.g. Poland, Lithuania, Latvia, Ireland and a number of states in the United 
States of America (Alaska, Hawaii, Nebraska, Nevada and Texas have passed their 
own amendments to the Constitution, protecting the definition of marriage; Alabama, 
Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Min-
nesota, Pennsylvania, Texas, Virginia and others have passed protection of marriage 
by law or referendum; an exception is the state of Massachusetts where same-sex 
marriage is legalized, similarly as in Canada and South Africa).

In Slovakia, as well as in other EU countries, marriages are concluded before civil 
or Church authority (depending on the denominations which are recognized in that 

20 Cf.: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/registrovane-partnerstvo-uz-aj-v-cechach.
21 Ibidem.

Pavol Tománek



91

country, e.g. Roman Catholic, Greek Catholic, Orthodox, Islamic and others). When 
it comes to legalized partnerships, there is significant variation across the Member 
States (in legal terms). There are three forms of legislation on homosexual partner-
ships in the EU and beyond:

 ● factual cohabitation – mutual rights and obligations of the partners arise on 
expiry of the fixed period of cohabitation, usually regardless of the sex of the 
partners22;

 ● registered partnerships – a special legal institution which represents a nationally 
recognized cohabitation of partners of the same sex or regardless of their sex, 
providing similar or equal rights as in the case of marriage;

 ● marriages – marriages of homosexual couples are equal to the marriages of hete-
rosexual partners, including the possibility of raising children. 
The first country which legalized same-sex marriages was the Netherlands 

(2001)23, followed by Belgium (2003)24 and Spain (2005). The last country to reco-
gnize them up to this day was France (2013)25. The United Kingdom passed a law 
on same-sex marriages (2005) but in comparison with the aforementioned countries 
they are not officially recognized. The issue of legalization of homosexual marriages 
is often linked to the possibility of adopting children by these couples. Belgium, the 
Netherlands, Spain and also the United Kingdom have authorized this possibility. In 
Denmark, Norway, Germany and France (and others) a homosexual spouse can adopt 
the child of their life partner.  A survey conducted by the Center for Opinion Polls26 in 
October 2005 and the data collected by survey agencies GEORG and Focus show that 
the Slovaks are less tolerant to homosexuals (including same-sex partnerships and 
marriages) than people from Czech Republic. The survey covered 1,075 respondents. 
The results show that only 24% of the Slovaks agree that homosexual couples should 
have the right to conclude marriage. The survey also found out that a positive answer 
to this question was given (in terms of percentage) by 21% of the Poles, 25% of the 
Hungarians and as many as 42% of the Czechs.

Marriage and family have a special social status and an increased protection from  
society, not in order to fulfill individual goals of the spouses but mainly because they 
bring a unique benefit to the society as a whole. We therefore believe that the state sho-

22 Factual cohabitation of two persons of the same sex was recognized in the Netherlands already in 1979.
23 The draft law was passed by the government of the former Prime Minister Wim Kok, chairman of the 
left-wing Labour Party. Christian Democrats were the only party which opposed the draft law.
24 The law was passed only due to the fact that Christian Democrats were not represented in the govern-
ment, as was the case in Spain.
25 Among non-European countries, homosexual marriage is legalized e.g. in Canada, South Africa and 
even in some states of the USA, such as in Massachusetts.
26 Cf.: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/registrovane-partnerstvo-uz-aj-v-cechach.
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uld prefer a union which is in its “vital interest”, i.e. marriage, which provides potential 
for creating a family, since childless marriages are not in the vital interest of our society. 
The main purpose of marriage is to found a family and raise children. The natural status 
and function of family and marriage are rooted in the basic needs of human beings. The 
appointed special protection27 results from the general benefits that family and marriage 
contribute to society. Consequently, everyone who enters into marriage also realizes 
the aspect of parenthood, which is closely linked to marriage. Registered partnerships 
(heterosexual and homosexual) and their propagation directly endanger the institution 
of marriage and the institution of family. Coexistence of heterosexual partners, denoted 
also as concubinage or cohabitation, fulfills the function of mutual enrichment of the 
partners, while other basic functions (such as reproduction or parenting) often remain 
neglected. This is due to the fact that many contemporary heterosexual partnerships are 
so exhausted by work-related and social obligations that they are not willing to further 
increase their burden by reproducing and raising children. Coexistence of same-sex 
partners does not even fulfill the basic function of procreation. Homosexual partners 
can become “parents” only by means of:

 ● adoption (in man-man or woman-woman relationships) or
 ● direct lineage (e.g. when a man or a woman brings his/her own child, for which 
he or she has full custody, from a previous heterosexual relationship into the ho-
mosexual relationship). 
Child adoption by homosexual partners is not automatically permitted in all coun-

tries where it is legal to enter same-sex partnerships.

Table 1. Child adoption in some countries with legalized same-sex partnerships

Country The year when legislation regarding child adoption was 
enacted

Spain 2005

The United Kingdom 2007

Denmark 1989, direct descendants only

Sweden 2003

Belgium 2005

Island 1996

Germany 2001, direct descendants only

Norway 1993, amended in 2009

Source: author

27 Cf.: Draft Constitutional Law on Protection of Marriage (2006); Part II: The Role and Status of Family 
and Marriage.
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Homosexuality thus becomes a frequent transitional stage for the formation of 
same-sex registered partnerships. The institution of marriage becomes diminished 
by these processes, in spite of the fact that marriage has always been considered a 
conditional status of the “basic cell of society” – the family. By “basic”, we mean 
that it is capable of dividing or in other words consigning life, “cell” symbolizing the 
life it embodies and “society” denoting the fact, that without future population our 
world will cease to exist. Family is the first environment where a child socializes and 
acquires its initial behavioral models. Moreover, it is the place where its character is 
formed for the first time. Finally, the personality of a child is always primarily influ-
enced by its mother and its father.

4.  modeRn FoRms oF Families as a Result oF cRises in society

The term “family” [Tománek, Tománková 2012] mainly denotes a social group 
consisting of two or more people who are related by marriage, blood or adoption and 
who live together in one household. It is a primary, informal and intimate social group 
and the basic unit of society [Tamášová 2007: 32] which is often considered to be the 
cradle of mankind and child-rearing. Family can be also described [Prevendárová 
1998: 11] as a small social group created by two adult members of the opposite sex 
and their descendants. It is the initial social environment and the educational institu-
tion of primary importance to an individual. Family is a socially accepted form of 
partnership between two equal people who love each other and are bound by strong 
kinship. Its main features include intimate cohabitation in one household, commit-
ment, cooperation and assistance among its members. The atmosphere of family en-
vironment is given by the correlation between parents and other family members. A 
child is formed accordingly to the family relationships and environment in which it 
grows up. It imitates what it sees in the family [Kostrub 2007: 15]. Moreover, adults, 
especially parents, are role models for any kind of behavior. Family is the natural 
social group and basic cell of society. It groups people into an intimate unity based 
on kinship. Every man and woman living together under one roof and raising chil-
dren can be labeled a family. Consequently, the offspring creates its own identity and 
typical culture [Mátel 2010], presented by specific traditions, values and conventions, 
within the family. Kinship, economical interests and parenting alone do not express 
the essence of family sufficiently. This is due to the fact that family as such cannot 
stand isolated from society, or in other words, it is always a part of a larger social unit, 
by whose norms, culture, tradition and notions it is affected. 

Some of the basic features of family are [Tamášová 2007: 10–11]: 
 ● Universality – family still fulfills its function as a basic social institution. It is  
known as mankind itself. A family has its own rules and boundaries. The indivi-
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duals in a family have their own habits and express themselves originally to the 
outside world. 

 ● Traditionalism – family is the traditional basic unit of society. Society has yet to 
offer anything better than the institution of family.

 ● Conservatism – family is characteristic by its values, culture and traditions. It 
has a regular structure which, in the most narrow sense, is comprised of parents 
and children.

 ● Sacrality – family bonds are sacred for its members. Family members cooperate, 
support and help each other. 

 ● Protection – each and every family creates an own household, an own domestic 
community. Family members understand and respect each other’s moods and opi-
nions, and know whom to turn to if they need something.
However, we observe that in present times, the traditional features of family seem 

as if  being reduced, ridiculed or even atomized. Universality and traditionalism are 
two basic characteristics that presumably persist up to this day. Conservatism is fre-
quently pushed back by legalized heterosexual (i.e. concubinage) or even homose-
xual unions. Family sacrality is often atomized by forms of cohabitation, which the 
current society calls by the terms single family or mingle family. Protection is the 
“Cinderella” feature of relationships which are supposed to be normal, balanced and 
meaningful. It is the typical feature of the so-called patchwork family. We will descri-
be all of these contemporary family types in the following sections. Development of 
the emotional aspect results in the development of the social aspect of the personality. 
Moreover, the interconnection of the cognitive, affective and psycho-motor areas pro-
jects itself into the axiological sphere, or in other words, into the value system. In this 
chapter, we will focus on specific types of family formation in the present. Our aim is 
not only to provide a descriptive characteristic of these family forms, but also to point 
out their negative impact on society, family and the individual.

Single family
In recent years, there is a growing trend of single mothers having children without 

a partner, or rather, not relying on the man, whom they have the child, with to assume 
the role of the father. Due to the fact that the divorce rate is rising, the number of 
people who have children but do not have a partner is also increasing. The logical out-
come of this situation is the so-called single family, more and more frequently formed 
and often identified with the motto “I want a child – I don’t want a man” [Tománek, 
Tománková 2012: 84]. It might seem reasonable to believe this form to be caused as 
a result of the lobbyist and hedonistic motives of women. On the contrary, women 
often choose this lifestyle because they haven’t found anyone with whom they would 
be willing to share their life. Furthermore, they prefer this choice in order to evade 
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potential problems, basing their decision on the experiences of a large number of 
abused or divorced females. Finally, women want to emerge as pregnant victors from 
experimental relationships, which they entered out of pragmatic reasons. As a matter 
of fact, many women sign a “certain form of contract” [Patchworkfamilie [online] 
2012] with men, agreeing not to demand their official acknowledgment of paternity 
nor require them to pay child support.

Based on the acquired data, we conclude the following advantages and disadvan-
tages of single families:

Reasons for staying in single families: 
 ● Young people nowadays reach psychological maturity much later, owing to the 
fact that they spend a longer time preparing for their future career, take more time 
to become independent and try to experience as many things as possible. It is dif-
ficult for young adults to imagine their first love or long-term relationship as the 
terminal station of their love life.

 ● Single people do not particularly attach themselves to a specific place. They desire 
to travel and get to know new cultures and people, learn new things and lead an 
active life. It is possible to accomplish all of this together with a partner as well, 
but not without having to submit to their interests and needs as well. Such com-
promises require the ability to adjust one’s own priorities.

 ● People who settle down and have a family early on in their life may feel to have 
missed out on something or feel not to have enjoyed life enough. Such feelings 
can end up in clashes or even breakdowns of a family.
Disadvantages of single families: 

 ● People, who have been without a partner for a longer period of time, have a 
tendency of becoming depressed (their state becoming more severe with every 
approaching fall), having headaches, being tired more often and thus being more 
prone to contracting illness.

 ● Some people have an irresponsible attitude towards life and are not able to “take 
matters into their own hands”. They regard freedom as an excuse to enter short-
-term relationships.

 ● People can also be less self-confident and as a result, refuse any intimate interac-
tion. Alternatively, people exceedingly focused on building their career someti-
mes forget that they need to socialize with others.

Mingle family
The term mingle was created by combining two mutually contradictory words 

married and single (derived from the phrase “married but single”). The mingle trend 
arrived to Europe at the beginning of the third millennium, emerging from North 
America, where it has already become a widely established family type. It can be 
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simply described as living together in marriage but at the same time having freedom 
and not being committed. E. Beck-Gernsheim [Beck-Gernsheim 2000: 33] adds, that 
“it is not completely ruled out, that the husband [in these families] goes to a differ-
ent woman (his mistress) with whom he has a child. The husband acknowledges his 
paternity of the child, pays child support but does not want to get a divorce. He often 
even forces his own wife to respect the situation and think of it as normal. Naturally, 
the wife suffers because of this and takes legal action. The husband comes home, 
sleeps, does his laundry, eats and then goes again to his mistress’s, who is expect-
ing him. Essentially, the responsibility in both relationships formed by the husband 
is a pretense”. The phrase mingle family includes traditionally used terms which are 
contradictory. Hence, in families we can come across the denominations “married 
single woman [mother]” or “married single father” (from the German “verheiratet, 
ledig Vater“, and  “verheiratet, Single-Frau“). The function of the family becomes 
considerably complicated. The parents are, and yet are not together. They form, and 
yet do not form something together. The spouses live in a long-term relationship but 
each of them maintains their own household. Partners in the so-called mingle rela-
tionship meet when they have got the time and desire for one another. They organize 
moments shared together and inform each other about the time they have spent indi-
vidually. In this sense they are just like other traditional couples. However, the diffe-
rence is that when they are together, everything else is put aside. Mingle families are 
very arduous with regard to trust and tolerance. They do not offer a feeling of safety 
and security for smaller children, who are in need of a stable family background. 
Mingle families can conceal extramarital affairs and are therefore rather a type of 
an open marriage. They are ideal for people working in different cities or caring for 
sick parents. The spouses forming these types of families are often called “someti-
mers“, “monthlies” or “weeklies” [Beck-Gernsheim 2000: 15–18], according to the 
frequency of “entering” their own family. 

Based on the acquired data, we conclude the following advantages and disad-
vantages of mingle families:

Reasons for staying in mingle families: 
 ● retaining a certain degree of independence and irresponsibility,
 ● having time for one’s career, friends and hobbies,
 ● relationship does not become stereotypical,
 ● coping with breakup is easier.
Disadvantages of mingle families: 

 ● irresponsibility in relationships,
 ● indulgence in children upbringing,
 ● partners regard each other as a commodity rather than as a person,
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 ● rapid fall in birth-rate (demographic fluctuations),
 ● encouragement of hedonistic and egotistic behavior,
 ● gradual disappearance of mutual trust between the partners/spouses,
 ● lack of a cohabitation-related habits,
 ● confusion among younger children, who do not know how to address the new 
partners in the family.

Patchwork family
Patchwork family is another specific type of family. The term patchwork itself usu-

ally describes some sheet joined and fastened from several pieces of fabric. In spite 
of appearing to originate from English speaking countries at first sight, the term has 
actually spread in the EU from Germany, where the word designating bed sheets pat-
ched from multiple bits of cloth transferred onto the phenomenon of a certain emerging 
type of family. A patchwork family is a form of family that is “patched” from various 
family members, bound by blood or non-blood relationships. In most cases, members 
coming from previous families enter a new family, in which they are as if “patched” to 
a different piece of “fabric” – to a different family, either a functional or an atomized 
one. It is a “second try” family, since the first try did not turn out well for some reason. 
Patchwork is a blanket happily sewn together. Nevertheless, as far as cohabitation and 
family is concerned, there is always a piece of explosive matter sewn into the blanket 
as well (usually in the form of complicated social relationships). The divorce rate is 
constantly increasing, and the number of people looking for their next partner to enter 
the “marital second hand” is growing correspondingly. The number of children raised 
out of wedlock has grown sevenfold over the last fifty years, and this trend is still on the 
rise [Wilhelm 1996: 34]. Similarly, the Statistical Office of the Slovak Republic states 
that the number of divorces as well as the number of remarried people tripled in the past 
twenty years (Štatistický úrad SR, Demografia, rozvody 2010). 

What is it all about then? Let us provide a case study:
 Katka is forty years old. She married right after graduating from high school. She 

gave birth to two daughters. After ten years, Katka divorced her husband and found a 
new partner, Peter. Peter is also divorced and has two small children from his previo-
us marriage. Katka and Peter move in together and live in a small town near Prague. 
They have a two-year old boy together. Ordinarily, Katka and Peter live in their ho-
use along with their son and with Katka’s younger daughter from her first marriage. 
However, they take care of two small children from Peter’s first marriage, as they 
share custody with Peter’s first wife, Alena. Furthermore, Katka’s older daughter, 
who attends school in Prague during weekdays and therefore lives with Katka’s first 
husband, joins the family on weekends. Katka’s former husband as well as Peter’s ex-
-wife also have new life partners. The whole situation is very complicated regarding 
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the issue of parenting, because all parents are strict to their own children but lenient 
towards the “other” children with whom they form the so-called patchwork family.

Similar cases have existed in Slovakia for over a few years now. The divorce rate in 
Slovakia is currently 52%. Out of these 52%, approximately 9–10% of divorced people 
remarry and form a new family – mostly of the patchwork type. Additionally, up to 
4% reenters marriage a third time and creates the so-called patchwork family again. In 
comparison, 12,5% of the population formed patchwork families in Germany, whereas 
in the Czech Republic it was as much as 14% in 2011. The Statistical Office of the Slo-
vak Republic monitors the divorce rate only, it does not observe whether there are more 
divorces coming from civil marriages, Catholic marriages or marriages formed under 
various Church or religious communities which have signed a contract with the Slovakia 
(and are therefore acknowledged by the state). Since the divorce issue is a legal matter ra-
ther than a statistical one, the Statistical Office can acquire limited information about the 
divorce rate of civil and Catholic marriages only additionally and only at a district or re-
gional level. Such inquiry represents not only a tedious and arduous process, data gained 
retrospectively would no longer be actual. Marriage dissolution is no longer considered 
a fatal failure; on the contrary, we are witnessing the so-called “normalization of divor-
ce”. People make allowance for the possibility of divorce, adjusting their life strategies 
accordingly. For example, women only seldom dedicate themselves to their family to the 
extent that it stands as their sole mission in life. Paradoxically, coping strategies, which 
prepare a person for the eventuality of divorce, make divorces easier, thus supporting 
their growth. Furthermore, with the simplification of marital divorce or relationship dis-
solution, it is also easier to find a new partner, who is single. This leads to new attempts 
at having a family and new breakups, eventually resulting in more and more complicated 
patchwork families. Social [Wilhelm Fink 1996: 36], existential, but also religious and 
cultural factors in patchwork cohabitation lead to severe complications. In Slovakia, pat-
chwork families are often called “renewed” or “reconstructed” [Sisáková 2011]. 

Based on the acquired data, we conclude the following advantages and disa-
dvantages of patchwork families:

Reasons for staying in patchwork families: 
 ● mutual communication, especially elements of negotiation, problem-solving and 
finding compromises,

 ● only children gain a bigger family and siblings,
 ● economic function of the family is reestablished, patchwork families are econo-
mically more stable than single families,

 ● improved ability of social adaptation.
Disadvantages of patchwork families: 

 ● extremely strict upbringing of own children,
 ● excessively lenient parenting of stepchildren,
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 ● good parent/bad parent situations (step-father, step-mother, …),
 ● boundless tolerance (The “new” parents want to appeal to each other in the first 
place. However, they accomplish this through their own children and through the 
stepchildren. They influence the children’s behavior by their own attitudes, deme-
anor and actions, in order to get closer to the new party <spouse, children from 
previous marriages, etc. >),

 ● cohabitation of siblings and step-siblings. In the example case mentioned above, 
common issues related to cohabitation arise. 
E.g., Katka and Peter have got their previous relationships sorted out. Neverthe-

less, they constantly come across various problems. Katka’s daughter from the first 
marriage was taught to turn on the TV only after having finished all of her duties. In 
comparison, children from Peter’s first marriage are used to being allowed to turn the 
television on anytime, even if it’s during lunch. From Katka’s viewpoint, it seems cor-
rect to adhere to the rule of allowing her daughter to watch TV after attending to all 
of her duties. However, it is very difficult to do so as the television is constantly turned 
on. Peter, on the other hand, thinks that the upbringing of his own children should be 
stable – if the kids are allowed to watch the TV anytime they want when they’re with 
his ex-wife, things should not be different at Katka and Peter’s place.

 ● Rivalry with the ex-family: children who get in touch with their former parents 
often have the tendency to form a very competitive atmosphere in their new fa-
milies. Distinction between who is a good and who is a bad parent is often made 
based on criteria such as “which of the parents had given me more” (in a materia-
listic way), “who had been the more lenient parent”, etc. 
E.g., Our family is one happy household. Flowers are painted on the front gate, many 

clothes are hanging on the washing ropes, a white dog is running around the garden. A 
big family with four children lives in this household. Everything seems to be ideal until 
you take notice of the doorbell. There are four surnames on it. As a matter of fact, these 
four children have two mothers and three fathers. Moreover, they have got one sister that 
lives with them only on the weekends, and they have two other step-siblings, who do not 
live with them at all as they are with their first parents, with their first father or mother. 
Things appear strange inside the household as well. Nothing seems out of the ordinary at 
first sight. All the boys, two aged seven, one aged two and one aged four, are playing in 
the kitchen while grandmother is sitting next to the stove. She has just finished preparing 
bread with spread for their  morning snack and the boys are happily munching away. It 
doesn’t seem to matter, that only two of the boys are her own grandsons.

 ● The sole essential purpose of parenthood is disappearing: i.e. being a full-time 
mother or a father. The role of mother and father is frequently divided between 
the other “parents” in these families. Responsibility also becomes fragmented;

 ● Firm boundaries of family traditions, belief and values are absent;
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 ● Manipulation of parents by the children or vice versa;
 ● Jealousy among the children;
 ● Sexual harassment: people of the opposite sex live in close vicinity but are not 
protected by the bastion of the incest taboo. Man does not have to take on the 
active role, an adolescent daughter may try to seduce her stepfather or stepbrother 
[Beck-Gernsheim 2000].
According to Swiss psychologists and sociologists, a minimum of two years is 

necessary for all individuals entering a patchwork family to gradually adapt. In other 
words, two years are a trial period for these families. If such a family acquits well, 
the upbringing of children and adolescents does not fall behind regular parenting in a 
traditional family setting. However, if the ideal state is not achieved within two years, 
the cohabitation usually dissolves and the desire to form a new relationship reemer-
ges. In contemporary society, this phenomenon is called family tourism, from the 
German “Turismus Familien” [Beck-Gernsheim 2000: 35]. Parents visited by chil-
dren in joint custody are usually addressed as “weekend parents”. The author Beck-
-Gernsheim [Beck-Gernsheim 2000: 35] adds that the usage of terms such as “ex-
-husband” and “ex-wife” in the newly-formed patchwork families is fading in society 
(she mainly means the German-speaking and French-speaking countries). These old 
terms are being replaced by the words “Vorman” and “Vorfrau”, i.e. “pre-husband” 
and “pre-wife (as identification of the ex-spouses).

5. actual Facts RegaRding the issue in question 
– challenges, pRospects and Recommendations FoR Real liFe

In this chapter we will not only contemplate certain phenomena brought forward 
by the opposition of marriage and partnership, but also provide and discuss relevant 
facts.

 ● countries which have yet to legalize heterosexual/homosexual partnerships often 
face ridicule for being backwater, somewhat traditionalist and conservative. We, 
however, object: “Not all that is modern is also good and ethical”;

 ● according to Swiss and German studies (2010–2011), which had 20.000 homosexual 
participants, more than 68% of homosexual people are actually bisexual28. Yet, R. 
Uzel, a Czech sexuologist, states that bisexuality does not exist – that which is called 
bisexuality is only a strange type of behavior. This leads us to the following questions: 
What is homosexuality in reality? What attitude should we assume towards it?

 ● not family, but marriage is facing a crisis. Young people do not marry, they do 
not enter or form marital communion, which frequently results in single, mingle, 
patchwork or homosexual families [Tománek 2012: 44–63];

28 Protect the children: www.lds.org/general-conference/2012/10/protect-the-children [4.06.2013].
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 ● the need to view the full picture: countries with legalized homosexual partner-
ships (e.g. Netherlands with more than 12 years) are currently dealing with the 
issue of children brought up by homosexual partners. As many as 57% of the chil-
dren from homosexual families has mental and social problems. Why? Do chil-
dren from heterosexual families not have similar problems as well? The answer is 
yes, but there is a big difference in their number. As Pastor mentions in his study 
[Pastor 2012: 268], it is 74% of children from homosexual families and only 26% 
of children from heterosexual families that face these issues. Why is it so? While 
in heterosexual relationships a major crisis leading to breakups occurs between 
the period of 5–7 years after living in a marriage, homosexual relationships face 
this crisis between 1,5–3,5 years after living together [Pastor 2012: 262–268]. 
This means that a change in partners takes place 2 to 3 times earlier than it does 
in heterosexual relationships. Not to mention the topic of the actual upbringing 
of children (biological or adoptive), who lose the stability of any relationship due 
to their “parents’” frequent breakups (in Netherlands, Australia or Great Britain 
for example).

 ● every minority group which “enters the market” (e.g. a new religion, sect, alterna-
tive to marriage, …?) has to offer some benefit to society. What do heterosexual 
or homosexual partnerships bring?

 ● issue of concubinage (cohabitation): concubine means a companion or prostitute. 
It is an older term for cohabitation of heterosexual partners. The word concubi-
nage is derived from this term. Pastor [Pastor 2012: 265–268], citing German 
studies from 2008, states that marriages formed after previous cohabitation of the 
spouses get divorced during the first 10 years.
Contemporary family is threatened by multiple external and internal factors, which 

are: social influence, trends, attitudes and intentions, entrepreneur and market envi-
ronment, insufficient countermeasures on society’s behalf, modernization and liberal-
ization of society, decrease in positive influence of religion and piety, degradation of 
culture, destruction of family bonds, instability of marriages, unpreparedness to form 
a family, consumer lifestyle, etc. We often come across the opinion that contemporary 
family and parenthood are undergoing a crisis. The world provides us with informa-
tion about the degradation of society’s moral norms, about dissolution of marriages, 
families, about violence, brutality and so forth. Society is gradually losing control of 
its emotions, it is falling into solitude, emotional numbness and disregard for not only 
familial but often also workplace relationships. Family is becoming a primary concern 
of the market. Moreover, family is opposed by virtual reality, a world represented by 
a fearless, “aggressive, emotionally unstable and labile [Gálik 2003: 16]” virtual hero.

The basic grounds for potential family issues (and school issues consequently 
related) chiefly consist of:
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 ● propagation of liberal relationships formed without a correctly concluded and 
legitimate marriage (partnerships of persons of opposite or same sex, trend of 
wanting to have a child but not wanting to have a husband, etc.);

 ● degradation of human sexuality through billboard display (e.g. advertisements 
for building materials, eyeglasses, musical instruments, clothes or shoes with a 
partially or completely naked female or male in the background);

 ● tolerating pets as family members (preference of animals to people, excessive 
attention to pet food, respect, care, clothing, walks in parks);

 ● scandal-oriented news;
 ● social networking (facebook, skype, icq, pokec, etc.);
 ● basic misunderstanding regarding the meaning of the terms “sex equality” and 
“gender equality”, etc.

Reasons behind these problems often lie in:
 ● insufficient love between spouses and instability of families. Children have more 
and more difficulties perceiving and receiving love from their parents. This is due 
to the fact that children do not see or feel love between their parents;

 ● parents not having enough time to constantly pay worthwhile attention to their chil-
dren and to reason with them in a patient and rational manner. Adults lack the time 
to instill values and other important things in their children. Additionally, they are 
unable to explain to their offspring certain procedures of how to do things, or the re-
asons behind and causality between specific processes – how things work and why;

 ● indifferent attitude toward religion, practical atheism or even religious pluralism.

Recommendations for real life
Based on the previous chapters, we suggest the following preventive measures for 

families and family education in order to tackle the aforementioned issues:
 ● provide more space for family and media education in school curricula. This will 
allow students to learn how to behave towards their parents and other people. Ad-
ditionally, the y will become better accessing and using media as well as improve 
in identifying and evaluating relevant information;

 ● encourage better cooperation between parents and teachers;
 ● emphasize meaningful leisure-time use: limiting time spent on the computer to 
school-duty related activity, practicing sports more, playing a musical instrument, 
drawing, and pursuing visual or dramatic arts;

 ● intensify pre-marital preparation: education for marriage and parenthood (lectu-
res, presentations, discussions) along with education for responsible sexuality. 
Sexuality likewise plays an important part in media education. Attitude toward 
sexuality cannot be ignored, disregarded, neglected nor abolished as it is an inse-
parable element of human personality;
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 ● stress the importance of family, marriage, giving birth to, and raising children 
in the framework of subject curricula of religious, ethical and civic education in 
schools; 

 ● support preventive activities at schools (inviting guests competent to address the 
issue);

 ● file complaints to the local media regulation authority against inappropriate pro-
grams or advertisements: e.g. to the Arbitration Committee of the Slovak Adver-
tising Standards Council [website: http://www.rpr.sk/en];

 ● promote positive role models (not celebrities, etc.).

conclusion

In spite of all the presented information, the topic of our article remains an open and 
unresolved issue. We would like to emphasize that although our aim was to objectively 
contemplate the phenomenon of marriage and registered partnership, new data regar-
ding significant promotion of multiculturalism and multireligionism in our environment 
still needs to be addressed. We have outlined current findings and facts relevant to mar-
riage and registered partnerships in order to provide a framework for better reflection 
of these forms of cohabitation. Homosexual or heterosexual partnerships, regardless of 
their legitimacy, cannot be regarded as equivalent to matrimony. There is no adequate 
replica or alternative to the marital union, as marriage has always been defined as an 
equal communion between a man and a woman throughout all history of mankind. It is 
said that „he who wants to build high towers must dwell with the fundament for a long 
time”. We must establish firm foundations to be able to build upon them. Family, socie-
ty or an individual cannot simply build high-quality relationships on shallow ground. 
After all, the maturity of an adult person is measured by the quality of their relation-
ships, and not by the quantity. If we start putting off “faulty” families or relationships, 
will then forgiveness, convergence, reverence and respect towards others not disappear 
from society? What is more, are these not the fundamental features of a stable and ba-
lanced personality, one that is beneficial to society?
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Mirosław Łapot

INCYDENTY ANTYSEMICKIE 
W SZKOŁACH LWOWSKICH (1867–1939)1 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wydarzenia o charakterze antysemickim, odno-
towane w dokumentach archiwalnych związanych ze szkolnictwem we Lwowie. Ujawnio-
no jedynie trzy przypadki antysemityzmu wymagające interwencji władz szkolnych. Władze 
szkolne starały się zapobiegać konfliktom narodowościowym i religijnym między uczniami.

Groźne były wydarzenia z roku 1929 i 1937. Przyjęły one niepokojące rozmiary, wykra-
czając poza mury szkoły. Były one wynikiem wzrostu znaczenia środowisk prawicowych  
i kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku. Ogół społeczeństwa potępiał przejawy 
agresji wobec Żydów. Lwów był miastem wielokulturowym, a jego mieszkańcy przez lata 
nauczyli się pokojowego współżycia 

ANTI-SEMITIC INCIDENTS IN SCHOOLS LVOV (1867–1939)

Summary: The article describes the anti-Semitic incidents, recorded in the archival docu-
ments which happened in Jewish schools in Lvov. Only three cases of anti-Semitism, which re-
quire the attention of school authorities have been disclosed. School authorities tried to prevent 
ethnic and religious conflicts between students. Dangerous events took place between 1929 
and 1937. Proportion of this event were alarming and it went beyond the school’s walls. They 
were the result of the growing importance of the right-wing groups and the economic crisis 
of the thirties of the twentieth century. Community in general condemned manifestations of 
aggression against Jews. Lvov was a multicultural city and its residents have learned peaceful 
coexistence over the years

Słowa kluczowe:  Galicja, Lwów, antysemityzm, oświata

Keywords: Galicia, Lvov, anti-Semitism, education

Wstęp

Temat niniejszego opracowania wyłonił się na marginesie kwerendy archiwal-
nej prowadzonej od ośmiu lat w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie w zespołach: Gmina Żydowska Miasta Lwów 1772–1939, Rada 

1 Opracowanie artykułu zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/01/D/
HS6/03173).
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Szkolna Krajowa (1867–1921) oraz Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego 
(1921–1939), poświęconej szkolnictwu żydowskiemu w stolicy Galicji pod zaborem  
i w okresie międzywojennym. W przebadanym dotąd materiale archiwalnym, liczącym  
ponad tysiąc jednostek archiwalnych, znalazły się trzy relacje z wydarzeń o charakterze 
antysemickim, związane z środowiskiem szkolnym. Można zatem stwierdzić, że wy-
darzenia antysemickie, którym nadano szerszy rozgłos, były rzadkie. Z pewnością inne 
incydenty antyżydowskie w murach szkoły występowały, odnosiły się one jednak do 
przypadków indywidualnych i nie zostały odnotowane w dokumentach. W niniejszym 
tekście przedmiotem zainteresowania są właśnie owe oficjalne dokumenty.

1. sytuacja polityczno-społeczna żydóW lWoWskich

Lwowianie byli przyzwyczajeni do przedstawicieli różnych kultur, religii i języ-
ków. Po przyłączeniu do Austrii w 1772 r. podczas I rozbioru Polski Lwów stał się 
stolicą największej prowincji austriackiej, nazywanej Królestwem Galicji i Lodome-
rii [Janowski 2009: 5–12;  Madurowicz-Urbańska 1992: 31–43]. Dominowali w nim 
Polacy i Ukraińcy, dużą jednak rolę odgrywali również Żydzi. Mozaikę narodowo-
ściową uzupełniali Ormianie, Rosjanie oraz Niemcy. Owa różnorodność nadawała 
miastu niepowtarzalny koloryt, potencjalnie jednak mogła być źródłem niepokojów 
społecznych i zarzewiem konfliktów narodowościowych. Niestety, jak pisze Marian 
Mroczko: „Władze austriackie nie liczyły się z istniejącymi różnicami [...]. Rząd  
i biurokracja zamiast te różnice zacierać, przez różne dekrety, patenty i rozporzą-
dzenia cesarskie jeszcze silniej je utrwalały. Prowadziło to do pogłębiania różnic,  
a z czasem do tworzenia wręcz przepaści między poszczególnymi grupami społecznymi 
i narodowościowymi” [Mroczko b.r.w.: 32]. 

Żydzi we Lwowie czuli się względnie bezpiecznie. Nie wysuwając roszczeń 
narodowościowych (aż do pojawienia się ruchu syjonistycznego), byli lojalnymi 
poddanymi cesarza Franciszka Józefa I, wdzięcznymi za zapewnienie im wolności 
wyznania i równości wobec prawa. W rezultacie chętnie brali udział w życiu publicz-
nym. Żydzi zasiadali nie tylko w Sejmie Krajowym (od 1861 r. stale było w nim 4–5 
Żydów), ale i w wiedeńskiej Radzie Państwa [Fras 2004: 213]. Na początku XX w. 
zasłużonym urzędnikiem lwowskim był Filip Schleicher, piastujący urząd wicepre-
zydenta miasta, w latach trzydziestych XX w. wiceprezydentem miasta aktywny był 
zaś Wiktor Chajes [Mazur 2004: 401].

Modyfikacja  położenia prawnego Żydów lwowskich nastąpiła po zakończeniu  
I wojny światowej. 10 października 1918 r. we Lwowie powołano Komitet Obywatel-
ski, który – zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Polską i Austrią – miał zor-
ganizować przejściowo administrację w okresie przejmowania władzy od Wiednia. 
Po rozbrojeniu wojsk austriackich, stanowiących na ziemiach Galicji Wschodniej 
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blisko połowę mieszkańców, Ukraińcy 1 listopada 1918 r. utworzyli Ukraińską Radę 
Narodową i proklamowali Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową (ZURL). Wy-
buchły walki ukraińsko-polskie, a areną działań zbrojnych był Lwów [Buszko 1986: 
210; Pawłyszyn: 227–243].

Konflikt między owymi nacjami stawiał Żydów w niewygodnej sytuacji. Opo-
wiedzenie się po jednej ze stron oznaczało wystąpienie przeciw drugiej. We Lwo-
wie ludność żydowska silnie utożsamiała się z kulturą polską, a język ukraiński oraz 
ukraińskie aspiracje narodowe były jej obojętne. W czasie konfliktu Żydzi na ogół 
przyjęli postawę neutralną, część jednak poparła Ukraińców, w wyniku czego po 
wkroczeniu do Lwowa wojska polskie spacyfikowały dzielnicę żydowską. Doszło 
do grabieży i zabójstw. Ezra Mendelsohn stwierdził, że „nie tylko Lwów, lecz tak-
że wiele innych miast Galicji stało się sceną antyżydowskich zamieszek, w których 
uczestniczyli zarówno żołnierze, jak i chłopi” [Mendelsohn 1992: 67]. Pogromów 
dokonywano również na podporządkowanych Rosji terytoriach ukraińskich.

Wojsko polskie zajęło miasto 22 listopada 1918 r., walki jednak trwały nadal. 
W maju następnego roku armia polska rozpoczęła ofensywę, która wyparła wojska 
ukraińskie za Zbrucz i przyczyniła się do upadku ZURL-u. 21 listopada 1919 r. Pol-
ska uzyskała mandat nad wschodnią Galicją na okres 25 lat z gwarancjami autonomii 
dla ludności ukraińskiej [Mendelsohn 1992: 230]. Lwów po 147 latach wrócił do Pol-
ski, a mieszkający w nim Żydzi z poddanych cesarza stali się obywatelami państwa 
demokratycznego.

Spis ludności Drugiej Rzeczypospolitej z roku 1921 wykazał, że we Lwowie 
zamieszkiwało 76 854 Żydów, którzy stanowili 35% mieszkańców miasta. Była to 
zatem najwyższa wartość owego wskaźnika w historii Lwowa. W 1931 r. co praw-
da ich liczba wzrosła niemal do 100 tysięcy (99 595), ale odsetek zmalał do 31,9% 
[Bronsztejn 1963: 114].

Prawa i obowiązki mniejszości narodowych i wyznaniowych zamieszkujących 
ziemie Drugiej Rzeczypospolitej regulowała Konstytucja z 17 marca 1921 roku 
[DZURP 1921]. Rozdział V Konstytucji dotyczył właśnie owych kwestii. 

Artykuł 95, ust. 1 gwarantował na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ochronę ży-
cia, wolności i mienia wszystkim, bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, 
rasy, religii. Ustęp zaś 1 artykułu 96 uznawał wszystkich obywateli za równych wo-
bec prawa. Urzędy publiczne były zatem dostępne w równej mierze dla wszystkich, 
na warunkach przepisanych prawem. 

W artykule 109 zapewniono, iż każdy obywatel miał prawo zachowania swojej na-
rodowości i pielęgnowania mowy i własności narodowych. Osobne ustawy państwo-
we zabezpieczały mniejszościom w państwie polskim pełny i swobodny rozwój ich 
właściwości narodowościowych przy pomocy autonomicznych związków mniejszości 
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o charakterze publiczno-prawnym w obrębie związków samorządu powszechnego. 
Państwo miało jednak prawo kontroli ich działalności, ale także – w razie potrzeby – 
finansowego wsparcia. 

Obywatele polscy, należący do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych 
lub językowych, otrzymali w artykule 110 równe z innymi obywatelami prawo zakła-
dania, nadzoru, zawiadywania swoim własnym kosztem zakładów dobroczynnych, 
religijnych i społecznych, szkół i innych zakładów wychowawczych oraz używania 
w nich swobodnie swojej mowy i wykonywania przepisów swych religii. 

Wolność sumienia i wyznania gwarantował artykuł 111 Konstytucji. Zgodnie z jego 
treścią, żaden obywatel nie mógł być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych 
ograniczany w prawach, przysługujących innym obywatelom. Wszyscy mieszkańcy 
państwa polskiego otrzymali prawo wolnego wyznania swej wiary, zarówno publicznie, 
jak i prywatnie, i wykonywania przepisów swojej religii lub obrządku, pod warunkiem 
jednak, że nie sprzeciwiało się to porządkowi publicznemu ani obyczajności. 

Zgodnie z artykułem 113 każdy związek religijny, uznany przez państwo, miał 
prawo urządzać zbiorowe i publiczne nabożeństwa, mógł samodzielnie prowadzić 
swe sprawy wewnętrzne, posiadać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zarzą-
dzać nim i rozporządzać. Miał również prawo posiadać fundacje i zakłady dla celów 
wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych. Żaden związek religijny nie mógł jednak 
działać w sprzeczności z ustawami państwa [Courteney 1923: 13]. 

Żydowskie gminy wyznaniowe w niepodległej Polsce początkowo działały 
zgodnie z wcześniejszymi przepisami, tj. w Małopolsce, zgodnie z prawem austriac-
kim. Socjaliści dążyli do przeobrażenia owych gmin w autonomiczne organy naro-
dowe, lecz Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. nadał im charakter czysto 
religijny. Ujednolicenie norm prawnych zapewniły zaś rozporządzenia prezydenta 
RP z 14 października 1927 i 6 marca 1928 r. powołujące Związek Religijny Wyzna-
nia Mojżeszowego, złożony z gmin wyznaniowych. Kompetencje gmin ograniczono 
do zagadnień religijnych i związanych z nimi czynności gospodarczych (zaopatrze-
nie współwyznawców w mięso koszerne, utrzymanie miejsc kultu, a także dobro-
czynność). Gminy podlegały władzy starostów, którzy zatwierdzali rabinów i zarząd 
gminny po dokonanych wyborach oraz budżet [Courteney  1923: 38–39].

W latach 1931–1939 nastąpił dalszy wzrost liczby Żydów we Lwowie; podczas 
spisu ludności w 1939 r. było ich 100 823, ale odsetek wśród ludności chrześcijań-
skiej wyniósł mniej niż podczas spisu z roku 1931, bo 31,62% [Bonusiak 2000: 194]. 
Było to trzecie co do wielkości skupisko ludności żydowskiej w Polsce.

Dynamikę demograficzną ludności żydowskiej Lwowa osłabiała emigracja. 
Jak stwierdził Wacław Wierzbieniec: „Województwo lwowskie miało dość wysoki 
udział w wychodźstwie z Polski, który wynikał z przeludnienia wsi i bezrobocia. Na 
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przełomie lat dwudziestych i trzydziestych zajmowało trzecie miejsce po wojewódz-
twie łódzkim i kieleckim pod względem liczby emigrantów opuszczających kraj” 
[Wierzbieniec 2003: 89].

Wzmagająca się fala emigracji wynikała z tego, iż lata trzydzieste nie były dla Ży-
dów lwowskich łatwe, podobnie zresztą jak i dla pozostałej ludności. Przedłużający 
się kryzys odbił się wyraźnie niekorzystnie na kondycji gospodarczej owej mniejszo-
ści, szczególnie dotkliwie odczuli go drobni handlarze i rzemieślnicy. Złą sytuację 
dodatkowo pogarszała atmosfera niechęci podsycana przez środowiska prawicowe, 
oskarżające Żydów o wywołanie kryzysu. W efekcie bojkotowano żydowskie rze-
miosło, handel, sklepy i inne zakłady. 

Aby wyeliminować Żydów kupców i rzemieślników z handlu bydłem rogatym 
oraz mięsem, wprowadzono zakaz tzw. szechity, czyli uboju rytualnego, tłumacząc 
go względami humanitarnymi [Tomaszewski 1990: 42]. Niektóre uniwersytety wpro-
wadziły również getto ławkowe. Na Uniwersytecie Lwowskim i Politechnice Lwow-
skiej mimo sprzeciwu dużej części kadry naukowej obu uczelni getto ławkowe stało 
się faktem w roku 1937 [Mazur 2004: 414–415]. Ponadto wprowadzono numerus 
clausus, aby ograniczyć dostęp Żydów do wykonywania zawodów adwokata i leka-
rza [Mazur 2004: 430]. 

Niezależnie od obiektywnych przyczyn wpływających niekorzystnie na położenie 
gospodarcze Żydów w Polsce występowały też czynniki związane z polityką antyse-
micką Narodowej Demokracji. Ideologia endecji oraz kryzys ekonomiczny  lat trzy-
dziestych tworzyły podatny grunt pod hasła nacjonalistyczne (w tym antysemickie). 
Ekscesy wymierzone przeciw Żydom na uczelniach, na ulicach miast i miasteczek, 
bojkot żydowskiego handlu i rzemiosła, a nawet pogromy były co prawda oficjalnie 
potępiane przez rząd po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r., lecz spotykały się z 
reakcją organów państwowych niższej instancji w ograniczonym zakresie. Kościół 
katolicki, choć potępiał napaści na Żydów, przekonywał „o niższości moralnej” Ży-
dów i tolerował jawnie antyżydowskie wypowiedzi, np. w „Rycerzu Niepokalanej”.

Po śmierci Piłsudskiego endecja nadal hołdowała wizji państwa narodowego, a 
Żydów uznawała za nienadających się do asymilacji. Wyrazem tych poglądów był 
bojkot ekonomiczny, zakaz uboju rytualnego, getto ławkowe i nieprzyjmowanie Ży-
dów do stowarzyszeń w wolnych zawodach [Żyndul 1992]. W 1934 r. wprowadzono 
prawo nakazujące rzemieślnikom przynależność do cechu, co dodatkowo pogorszyło 
trudną sytuację rzemiosła żydowskiego zmagającego się z wielkim kryzysem oraz 
bojkotem ekonomicznym wytwórczości żydowskiej.

Utrudnienia i szykany ze strony skrajnie nacjonalistycznych kół polskich nie były 
jednak normą. We Lwowie bojkot ekonomiczny Żydów był słabszy niż w Polsce za-
chodniej. Ponadto stopień nacisku nastrojów antyżydowskich wobec konkretnych 
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osób był uzależniony od stopnia asymilacji. Polacy wyznania mojżeszowego, choć 
wytykani na ulicy w czasie zamieszek antyżydowskich, w sumie mieli stałe miejsce 
w społeczeństwie polskim, akceptowane przez zdecydowaną większość. Próby zatem 
generalizowania stosunku Polaków do Żydów i odwrotnie nie mogą być obiektywne 
[Zieliński 1995: 53–60].

2. szkolne incydenty antysemickie

Przejdźmy do opisu wspomnianych na wstępie wydarzeń o charakterze antyse-
mickim na terenie szkoły. Na pierwsze z nich rzuca światło korespondencja między 
gminą żydowską we Lwowie a Radą Szkolną Krajową z  końca 1912 r. Otóż 6 listo-
pada 1912 r. gmina wystosowała pismo do RSK i Rady Szkolnej Okręgowej Miej-
skiej we Lwowie w sprawie pouczenia młodzieży szkolnej na temat zachowania się  
w trakcie pogrzebu. Bezpośrednim powodem było następujące zachowanie mło-
dzieży chrześcijańskiej podczas pogrzebów żydowskich: „[…] skonstatować mu-
simy przykry fakt – pisali przedstawiciele władz gminy żydowskiej – że młodzież 
chrześcijańska nie tylko wyzywającymi i obelżywymi wyrazami wyszydza żydowski 
kondukt pogrzebowy, ale niejednokrotnie czynnie znieważa uczestników pogrzebu 
przez obrzucenie ich kamieniami. Zachowanie się tego rodzaju ranić musi i tak zbo-
lałe serca rodziny dotkniętej żałobą i wywołuje rozgoryczenie u ludności żydowskiej 
w ogóle” [CDIAUL 701, 3, 213: 2]. Autorzy pisma zaproponowali, aby katecheci  
i nauczyciele religii chrześcijańskiej w szkołach podlegających Radzie Szkolnej Kra-
jowej pouczyli młodzież o obowiązku poszanowania uczuć religijnych starozakon-
nych w tak szczególnej okoliczności, jaką jest śmierć współwyznawcy. Reakcja Rady 
Szkolnej Okręgowej Miejskiej we Lwowie była natychmiastowa i stanowcza. W pi-
śmie z 18 listopada 1912 r. RSOM we Lwowie poinformowała gminę żydowską, iż 
do szkół w okręgu lwowskim rozesłano informację o konieczności poruszenia spra-
wy stosowanego zachowania się podczas pogrzebu innowierców przez nauczycieli 
religii różnych konfesji [CDIAUL 701, 3, 213: 3].

Opisane zachowania uczniów chrześcijańskich (nie wskazano, czy chodzi o Po-
laków czy o Ukraińców) miały charakter chuligaństwa  i można je tłumaczyć  nie-
sfornością wieku dorastania. Towarzyszyły one jednak konduktom żałobnym staro-
zakonnych i były powtarzającym się procederem, dlatego należy je traktować także 
jako zachowanie o charakterze antysemickim. Zakłócenia ceremonii pogrzebowych 
z pewnością nie przybierały rozmiarów mogących niepokoić szersze kręgi społecz-
ne, skoro sami Żydzi sytuację tę długo tolerowali, traktując być może jako nie warte 
reakcji wybryki zdemoralizowanej młodzieży.

Inaczej niż opisany przypadek potoczyły się dwa wydarzenia z okresu międzywo-
jennego – odbiły się one szerszym echem  w mieście, a nawet w całym kraju.
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Niepokojące rozmiary przybrał niepozorny incydent związany z obchodami święta 
Bożego Ciała w roku 1929. W niedzielę 2 czerwca, w oktawę Bożego Ciała, procesja 
katolicka przechodziła przez ulicę Zygmuntowską, gdzie mieściło się Gimnazjum Żeń-
skie Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie. Miało ono sta-
tus szkoły prywatnej z prawami szkoły publicznej. Obok przedmiotów przewidzianych 
prawem szkół państwowych wykładano język hebrajski oraz tzw. judaistykę [Ilustro-
wany 1934: 55].W feralnym dniu w gimnazjum odbywały się zajęcia. O godzinie 11, 
korzystając z przerwy, 15-letnie dziewczęta oddawały się głośnym rozmowom i śpie-
wom. Część z nich, przebywająca na drugim piętrze, zaciekawiona tym, co się dzieje 
na zewnątrz, stanęła przy oknie. Jedna z uczennic weszła na krzesło, które się złamało. 
Hałas zwrócił uwagę grupki uczestników procesji przechodzącej właśnie pod oknami 
szkoły. Wierni udali się do kościoła św. Anny, ale osoby z końca procesji stwierdziły, 
że „zrzucono kamienie, pluto i wylano wodę na procesję” [CDIAUL 701, 3, 784: 2]. 

Główną oskarżycielką była jedna z mieszkanek sąsiedniej posesji. Ona, jak i po-
zostali jej lokatorzy, wykazywali niechęć do uczniów i samej szkoły, ponieważ jej 
dyrekcja sondowała wcześniej możliwości wynajmu lub zakupu sąsiednich placów  
i posesji (budynek gimnazjum był zbyt mały, szkoła była przeludniona). Przed szko-
łą zebrał się tłum, wtargnięto do środka, wezwano policję. Policjant próbował ustalić 
przebieg wypadków. Tłum ludzi powtórzył zarzuty. Przedstawiciel władz szkolnych, 
znany adwokat, działacz polityczny i społeczny Dawid Schreiber zapytał policjan-
ta, czy wierzy tłumowi, iż dziewczęta przyszły do szkoły z kamieniami i czy widzi  
w klasie naczynia z wodą. Obita ściana i brak tynku na podłodze posłużył jako wystar-
czający dowód do sporządzenia tendencyjnego raportu [CDIAUL 701, 3, 784: 1–3].

Wydarzenie zostało szeroko opisane w prasie. Lwów obiegła informacja o sprofa-
nowaniu procesji Bożego Ciała. Prowadzący procesję ks. kanonik Wincenty Rokicki, 
proboszcz w kościele św. Anny, nie potwierdził informacji o sprofanowaniu święta 
przez uczennice żydowskie. Szedł jednak na czele procesji i nie widział, co się działo 
na jej końcu. Zaznaczył również, że w pewnej chwili, gdy skręcał już w ul. Gródec-
ką, usłyszał dziewczęcy krzyk, przypisał go jednak ogólnemu ściskowi panującemu 
wśród tłumu wiernych przeciskających się wąską ulicą Zygmuntowską. 

„Ilustrowany Kurier Codzienny”  relacjonował, iż uczennice żydowskie „zacho-
wały się niestosownie, śpiewając rozmaite piosenki, oraz, prawdopodobnie, co jest 
przedmiotem dochodzeń, rzucały ogryzki chleba i inne drobne przedmioty, co wywo-
łało wielkie oburzenie wśród biorących udział w procesji. Na miejscu interweniowała 
policja. W sprawie tej toczy się śledztwo, które doprowadziło do ustalenia słuszności 
powyższych danych. Śledztwo postępuje naprzód i już obecnie można stwierdzić, 
że winę niesfornego zachowania się wobec procesji ponosi kilkanaścioro młodzieży 
gimnazjum żydowskiego przy ul. Zygmuntowskiej” [Ilustrowany 1929]. 
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Niestety, niesforność uczennic gimnazjum żydowskiego okazała się pretekstem 
do działania dla środowisk narodowych. W poniedziałek wieczorem uzbrojony  
w pałki tłum, złożony w większości ze studentów, w akcie odwetu zdemolował biuro 
redakcji gazety żydowskiej „Chwila”. Inna grupa zniszczyła częściowo wyposaże-
nie szkoły na ulicy Zygmuntowskiej, a następnie zdemolowała gmach Żydowskiego 
Domu Akademickiego przy ul. św. Teresy. Policja aresztowała kilkadziesiąt osób 
uczestniczących w zamieszkach.

 „Gazeta Lwowska” akty wandalizmu przypisała środowiskom prawicowym. Nie 
rozstrzygając o złym zachowaniu uczniów żydowskich, akcję odwetową redakcja 
uznała za niepożądaną: „Vendetta, której w reakcji na takie wieści chwytają się ele-
menty młodzieży szowinistycznej i podszczutej, stoi w rażącej sprzeczności z prawo-
rządnością państwową, której zasady powinny być święte dla każdego dobrego oby-
watela. […] Nie wyolbrzymiamy znaczenia zaszłych wypadków, a uprawnia nas do 
tego stwierdzenie, że całe społeczeństwo żydowskie, poza kilkoma ewentualnie nie-
odpowiedzialnymi niedorostkami, nie myśli profanować cudzych uczuć religijnych, 
a całe społeczeństwo polskie i wszyscy dobrzy obywatele Państwa, bez względu na 
narodowość, potępiają bezwzględnie akty gwałtu i samosądu […]” [Zajścia 1929: 5]. 

Ze swojego punktu widzenia wydarzenie opisywało prawicowe „Słowo Polskie”. 
Redakcja  powołała się na komunikat policyjny stwierdzający „obrazę uczuć reli-
gijnych”, by podjąć próbę usprawiedliwienia, choć częściowo, przebiegu dalszych 
zajść:  „O tem wszystkiem musi się pamiętać, to wszystko musi się zrozumieć, jeśli 
się chce być obiektywnym i sprawiedliwym w osądzie następstw zajść. Otóż tego 
wszystkiego zdają się nie rozumieć Żydzi. Oni w swoim organie widzą tylko następ-
stwa, reakcję ludności, względnie młodzieży, nie chcą natomiast widzieć przyczyny, 
źródła tej reakcji i nie chcą czy nie umieją zrozumieć zasadniczego, wyżej określone-
go charakteru religijnego tej przyczyny, wyjaśniającego równocześnie siłę i rozmiary 
reakcji” [Słowo 1929]. 

Rozruchy lwowskie potępiła prasa warszawska. „Głos Prawdy” z 5 czerwca 1929 
r. pisał w artykule Obwiepol2 na usługach wrogów państwa, że podżegana przez na-
rodową demokrację „młodzież obwiepolska” przysłużyła się tak naprawdę nie spra-
wie polskiej, lecz żydowskiej. Echa bowiem zamieszek szerokim echem odbiją się 
w Europie, politycy zaś będą kłaść naciski, by mniejszość żydowską w Polsce objąć 
specjalnymi prawami i ochroną [Prasa 1929: 1].

Śledztwo policji nie potwierdziło rzucania kamieni i plucia przez młodzież ży-
dowską. Odnotowano: „[…] bezsprzecznie zachowanie się uczniów i uczennic gim-
nazjum żydowskiego było wysoce nietaktowne, rozlegały się wrzaski, piski, a nawet 

2 Obwiepolem określano Obóz Wielkiej Polski. 
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z jednego z okien słychać było refren frywolnej piosenki kabaretowej, co wszyst-
ko razem mogło wywołać zgorszenie u uczestników procesji i być zrozumiane jako 
rozmyślna prowokacja” [Echa 1929: 6]. Tak więc przyznano, że niewspółmierne do 
zajścia zamieszki wywołała niesforność młodzieży i brak odpowiedniego nadzoru ze 
strony grona nauczycielskiego.

Aby uspokoić nastroje społeczne, władze gminy żydowskiej podjęły dialog z miej-
scowymi władzami Kościoła rzymskokatolickiego. W imieniu arcybiskupa Bolesława 
Twardowskiego delegację rabinów dr. Leviego Freunda i  dr. Jecheskiela Lewina przy-
jął biskup dr Franciszek Lisowski. Rabini przeprosili za nieodpowiednie zachowanie 
uczennic i zdementowali pogłoski o prowokacji z ich strony.  Biskup wyraził ubolewa-
nie nad następstwami wydarzeń z 2 czerwca 1929 r. [Delegacja 1929: 6]. 

Autor publikacji na temat stosunku Kościoła rzymskokatolickiego do Żydów 
w okresie międzywojennym, Damian Palka, pisze, że wydarzenia zostały potępio-
ne przez biskupów lwowskich w liście skierowanym do wojewody, niemniej jednak 
prasa katolicka skrytykowała  „szarganie świętości katolickich” [Palka 2006:148; W 
obronie 1929: 369; Wypadki 1929: 68–73]. W „Przewodniku Katolickim” przypo-
mniano, iż w drugiej połowie XIX w. sprzyjający polityce kulturkampfu Żydzi po-
dobnie znieważyli uroczystość katolicką, gdy dzieci żydowskie pluły na wiernych z 
jednej z kamienic na poznańskim Starym Rynku3.

Kolejna odnotowana w źródłach archiwalnych fala antysemityzmu w szkole prze-
toczyła się przez Lwów w roku 1937. Doszło wówczas do ekscesów wymierzonych 
przeciw uczniom żydowskim na terenie szkół średnich oraz powszechnych, a także 
poza terenem szkoły, jednak z udziałem uczniów.  

2  listopada 1937 r.  w mieście odbył się pochód młodzieży gimnazjalnej, prowa-
dzony przez studentów. W szkołach kolportowano ulotki o treści antysemickiej. W 
dokumentach archiwalnych zachowała się treść jednej z nich:

 „Koleżanki!!!
W związku ze wzmagającym się na terenie całej Polski ruchem narodowym po-

winniśmy i my stanąć do walki z odwiecznym naszym wrogiem – żydostwem.
 Musimy dziś wystąpić przeciwko tym pasożytom żydowskim, które bezczelno-

ścią i podłością chcą nas wykorzystać na każdym kroku, szachrajstwem i podchleb-
stwem starają się wyprzedzić nas w każdej dziedzinie pracy.

One – odnoszą się z arogancją do władzy szkolnej i do nas, one – bezkarnie łamią 
przepisy szkolne, psują opinię naszej szkole!!!

3 Ta sama gazeta w 1936 r. donosiła, że w szkole powszechnej w Koźminku w powiecie kaliskim, ży-
dówka – uczennica Gitla Łaja Sieradzka w obecności innych dzieci napluła na medalik Matki Boskiej 
[Znieważenie 1936: 105].
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Przeciwko tym zgubnym fermentom klasowym wystąpmy dziś my – Koleżanki 
Polki i przyrzeknijmy sobie, że: 1. Nie podamy ręki żydówce. 2. Nie będziemy dzielić 
miejsca w ławce z żydówką. 3. Nie zwrócimy się o pomoc ani same nie ofiarujemy ży-
dówce. 4. Nie pozwolimy, by jakiekolwiek stanowisko w gminie klasowej albo w innej 
organizacji szkolnej zajęła żydówka. 5. Nie będziemy korzystać z pomocy naukowej 
korepetytorów żydowskich. 6. Nie kupimy żadnego towaru w sklepie żydowskim!!!

Czynem nie słowem zaznaczmy, że szkoła polska dla polskich uczennic.
Przeczytaj i podaj drugim!!!” [CDIAUL 179, 1, 913: 9]
Treść innej ulotki, przygotowująca ogólny klimat wystąpień antyżydowskich, 

zawierała kilka rymowanek. Mający inklinacje liryczne – dodajmy: niskich lotów 
– anonimy autor (bądź autorzy) pod nagłówkiem „Falanga!!!” zamieścił takie oto 
hasła: 

„Warszawa, Lwów i Kraków
To miasta Polaków
A wy Żydy świnie
Siedźcie w Palestynie” [CDIAUL 179, 1, 913: 6]
Inny, niewyszukany dwuwiersz brzmiał: 
„Polacy! Czyście baby
Bijcie Żydów jak Araby” [CDIAUL 179, 1, 913:6-7]
Kolejny dystych wskazywał nawet ogólny cel zamieszek:
„Polacy! Róbcie tak jak Niemcy,
Aby w Palestynie Żydów było więcej” [CDIAUL 179, 1, 913:7-8]
W zakończeniu zaś znalazł się fragment identyfikujący środowisko kolportujące 

ulotkę:
„Niech żyje Polska Narodowa
Niech żyje Obóz Narodowy
Niech żyje Związek Akademicki
Precz z żydami” [CDIAUL 179, 1, 913:10]
Ulotki były upowszechniane na skalę masową, za cichym przyzwoleniem grona na-

uczycielskiego. Nie skończyło się na pogróżkach słownych. W gimnazjum im. Stefana 
Batorego dwóch uczniów, stojąc na górze schodów, strącało w dół kolegów wyznania 
żydowskiego (doszło do złamań i potłuczeń). W tzw. pikietowaniu sklepów żydow-
skich brali udział uczniowie szkół średnich. Uczennice z gimnazjum Sacre Coeur były 
świadkami pobicia przez studentów na ul. Leona Sapiehy przy kościele św. Elżbiety 
Żyda, któremu jego własny worek zawiązano na głowę i pobito do krwi. W wejściu 
do szkoły im. Konopnickiej dyżurni, należący do szkolnego oddziału PCK, bili wcho-
dzących uczniów Żydów. W tej samej szkole w wyniku bójki poważnie ucierpiał od 
swoich kolegów Żydów Polak. W jednej ze szkół powszechnych (w źródle nie poda-
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no nazwy) uczennice klasy II domagały się wprowadzenia getta ławkowego i pobiły 
Żydówki, nie chcąc siedzieć z nimi razem. Starego Żyda sprzedającego precle na ul. 
Łyczakowskiej spod gradu kamieni rzucanych przez uczniów z II i III klasy szkoły 
powszechnej oswobodził ksiądz greckokatolicki [CDIAUL 179, 1, 913:1].

Jak widać, na poziomie tłumu w niemałej części społeczeństwa dość łatwo ujaw-
niała się, często nieświadomie, pewna dyspozycja antysemicka. Jej uaktywnienie się 
wynikało z propagandy środowisk narodowych i kryzysu gospodarczego. Wówczas  
harmonijne współżycie z okresu pokoju i względnej stabilizacji gospodarczej i eko-
nomicznej okazywało się pozorem4. Ogół społeczeństwa nie zatracił jednak obiek-
tywnego oglądu sytuacji. Nawet osoby nieprzychylne Żydom zdawały sobie sprawę, 
iż rozwiązania siłowe i irracjonalna psychologia tłumu szkodzą porządkowi społecz-
nemu, a demolowanie obiektów użyteczności publicznej świadczyło o prymitywnych 
pobudkach sprawców.

Żydzi lwowscy, poparci przez znanych przedstawicieli elity intelektualnej miasta, 
wystosowali pismo do kuratora Okręgu Szkolnego we Lwowie, zwracając uwagę 
na niepokojące zdarzenia. Pismo podpisali m.in. prof. Kazimierz i Maria Bartlowie, 
Chmielewski, O. Czachowska, Jadwiga Cybulska, Janina i Maria Kelles-Krauzowe, 
dr Marian Krzyżanowski, dr Helena Krukowska, prof. Włodzimierz Krukowski, dr 
Stefania Łobaczewska, prof. Dezydery Szymkiewicz, Zofia Tyszka oraz dr Stanisław 
Vincenz [CDIAUL 179, 1, 913: 6–8]. Środowisko intelektualistów zatem, podobnie 
jak władze szkolne, było świadome szkodliwości propagandy antysemickiej.

podsumoWanie

W okresie międzywojennym Żydzi w pełni korzystali z praw obywatelskich. 
Ówczesne prawodawstwo gwarantowało im swobodne funkcjonowanie w kraju na 
prawach mniejszości religijnej. Wzrost nastrojów narodowych i wpływów politycz-
nych środowisk prawicowych, szczególnie w latach trzydziestych XX w., przyczynił 
się jednak do pogorszenia ich sytuacji społecznej. Niewątpliwie we Lwowie, mieście  
z  wielokulturową tradycją, spotykali się oni rzadko z demonstracyjną niechęcią czy też 
agresją. Wyznawców judaizmu traktowano jak integralną część miasta, niekiedy nie do 
końca rozumianą i akceptowaną, lecz potrzebną i zdolną do pokojowego współżycia.

Antysemityzm na terenie szkoły istniał przede wszystkim w tzw. drugim życiu 
szkoły, rzadko jednak przybierał on formę otwartej lub czynnej wrogości wobec 

4 W protokole z konferencji dyrektorów szkół średnich z 4.10.1938 r. we Lwowie pod przewodnictwem, 
kuratora OSL dra Tadeusza Kupczyńskiego zanotowano także wypowiedź ks. dra Zaleskiego, dyrektora 
Państwowego Gimnazjum z ruskim językiem nauczania (filii) – stwierdził on: „Antysemityzm istnieje, 
lecz nie przybiera tak zdecydowanych form, jak u młodzieży polskiej, nie ma raczej poglądu gospodar-
czego i społecznego” [CDIAUL  179, 2a, 52: 85].

Incydenty antysemickie w szkołach lwowskich (1867–1939)
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uczniów Żydów. Częściej wyrażał się w obojętności, lekceważeniu lub agresji słow-
nej. Jeśli dochodziło do agresji fizycznej, traktowano ją w kategoriach młodzieńczej 
porywczości, szukającej pretekstu do konfrontacji, mającej charakter doraźny, a nie 
przemyślanego i planowanego działania. Taka sytuacja – jak się wydaje – była do 
pewnego stopnia akceptowana i przez przedstawicieli owej mniejszości. Wiedzieli 
przecież oni, iż różnią się od pozostałych uczniów religią, językiem i obyczajowością 
domu rodzinnego (nawet jeśli pochodzili z rodzin zasymilowanych lub/i zlaicyzowa-
nych). Nie przeszkadzało to jednak, jeśli nie w nawiązywaniu przyjaźni, to przynaj-
mniej w tolerancyjnym układaniu relacji pomiędzy uczniami obu stron5. Umiejętność 
owa wynikała z wielowiekowych doświadczeń miasta kresowego, w którym stykały 
się ze sobą różne nacje, religie, języki i kultury.
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DZIEJE 
TOWARZYSTWA BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW 
AKADEMII ROLNICZEJ W DUBLANACH (1856–1919)

Streszczenie: W połowie XIX w. w Dublanach powołano pierwszą  rolniczą wyższą szko-
łę akademicką na ziemiach polskich. Była ona ważnym ośrodkiem nauki i oświaty rolniczej. 
Przygotowywała kadry naukowe dla późniejszych szkół rolniczych w Polsce niepodległej. Byli 
to m.in. Emil Godlewski (senator), Józef Mikułowski-Pomorski, Marian Raciborski, Stefan 
Surzycki, Stefan Jentys, Karol Malsburg. Stowarzyszenie studenckie Bratnia Pomoc, istniejące 
od 1865 r., oprócz działalności sampomocowej, było szkołą wychowania obywatelskiego. Jego 
członkowie pełnili później ważne funkcje państwowe i społeczne w II Rzeczypospolitej.

THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF THE STUDENTS 
OF NATIONAL AGRICULTURAL COLLEGE/AGRICULTURAL ACADEMY 
OF DUBLANY (1856–1918)

Summary:One of the important center of science and agricultural education in the Polish 
lands in the late nineteenth and early twentieth century was Agricultural College in Dublany 
near Lviv. Many emitent scholars were working in Dublany during this time, among them 
were: Emil Godlewski, Józef Mikułowski-Pomorski and Marian Raciborski. They introduced 
new disciplines or directions of research in Polish agricultural science. The result of these ac-
tivities was high scientific and didactic level of the school. 

Since 1865, there worked the Mutual Aid Assosiations of students – initialy self-help or-
ganization which later became active in the field of science and political activity of students.

Słowa kluczowe: Polska, Galicja, Akademia Rolnicza, Dublany, organizacje studenckie

Keywords: Poland, Galicia, Agricultural College, Dublany, student organizations  

1. RozWój szkoły

Geneza szkoły wiąże się z działalnością Galicyjskiego Towarzystwa Gospodar-
czego. Z inicjatywy jej prezesa księcia Leona Sapiehy (1803–1878) powzięto decyzję 
o ufundowaniu wzorcowej szkoły gospodarstwa wiejskiego utworzenia szkoły rolni-
czej, przygotowującej kadry dla majątków ziemskich, zatwierdzoną na V Zjeździe 
towarzystwa. Powołany komitet organizacyjny, poparty przez namiestnika Agenora 
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Gołuchowskiego, zgromadził wkrótce kwotę 45 tysięcy złotych reńskich, za które 
zakupiono folwark w Dublanach o powierzchni 707 mórg (ok. 350 ha ). 9 stycznia 
1856 roku szkoła w Dublanach rozpoczęła działalność pod patronatem Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarczego. 

Pierwszego dyrektora Erazma Lelowskiego, byłego kapitana armii austriackiej, wy-
brano drogą konkursu. Kadrę nauczycielską tworzyli: Michał Wiesiołowski (chemia, fi-
zyka, mineralogia), Maksymilian Żełkowski, wcześniej nauczyciel szkoły agronomicz-
nej w Grignon (Francja) – teoria i praktyka rolnictwa,  i Erazm Lelowski – kreślarstwo. 
Ze względu na rosnący deficyt finansowy szkoły zarząd szkoły był nieustabilizowany. 
Kierowali nią Maksymilian Żełkowski, Ksawery d`Abancourt, Wojciech Studziński, 
Kazimierz Pankowski i od 1867 r. do 1877 Zygmunt Strucewicz – absolwent szkoły.

Na pierwszy rok szkolny zapisało się 24 słuchaczy, w tym 2 studentów uniwer-
sytetu, 6 absolwentów wyższych szkół realnych, 5 studentów Akademii Technicznej, 
3 z wyższych i 7 niższych klas gimnazjów oraz 1  przygotowany prywatnie do eg-
zaminu wstępnego. W latach 1856–1866 zgłaszało się od 23 do 48 uczniów. Czesne 
wynosiło 50 zł reńskich w I klasie, 25 złr w II i 5 zł na III kursie [Radomska 2001: 
139].  Do 1878 r. przyjmowano rocznie po 35 słuchaczy. Ogółem w tym okresie stu-
diowało 775 osób, ich skład społeczny był następujący: 60% byli to synowie ziemian, 
20% – mieszczanie, głównie dzieci rzemieślników i urzędników oraz 20% synowie 
chłopscy. Wśród studentów było trzech doktorów prawa i filozofii, 35 ukończyło stu-
dia uniwersyteckie, 52 politechniczne, 50 wyższe rolnicze, 8 akademie wojskowe,  
3 weterynaryjne [Brzozowski 1987: 310].

Od 1861 r. kandydaci do szkoły musieli mieć ukończone 18 lat (wcześniej przyj-
mowano 17-latków), legitymować się świadectwem gimnazjum lub szkoły realnej oraz 
zdać egzamin wstępny z biologii, matematyki, chemii i geografii. W szkole przyznawa-
no stypendia dla uboższych studentów; wynosiły one od 100 do 300 zł reńskich rocznie.

Trzyletni kurs nauki obejmował: matematykę, chemię, fizykę, botanikę, kreślar-
stwo, mechanikę, miernictwo, zootechnikę, ogrodnictwo, ekonomię, buchalterię, bu-
downictwo, leśnictwo. Po ukończeniu 3-letniej nauki obowiązywała roczna praktyka  
w wyznaczonym majątku rolnym.

Wydawane dyplomy były firmowane przez Zakład Naukowo-Gospodarczy CK To-
warzystwa Gospodarczego Galicyjskiego w Dublanach. Stosowano trzy stopnie dyplo-
mów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, to jest: z wyróżnieniem, z wynikiem 
zadowalającym i z wynikiem dostatecznym.

Do 1866 r. szkoła miała charakter prywatny. Książę L. Sapieha przeznaczył kwotę 
3000 złr rocznie, tj. 2/3 poborów, jakie otrzymywał jako naczelnik Galicyjskiego 
Towarzystwa Kredytowego. Ze składek społecznych do 1861 r. zebrano 30 000 złr., 
w 1864 – 9865 złr. [Radomska 2001: 139].

Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach...
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9 września 1866 r. odpowiedzialność za utrzymanie szkoły przejął Wydział Kra-
jowy. Postanowiono corocznie przeznaczyć na pensje nauczycielskie 5000 złr., a od 
roku 1870 – 10 000 złr. Zabezpieczono finansowanie stypendiów przez 10 lat [Ra-
domska 2001: 139].

W październiku 1876 r. ck minister rolnictwa Austrii zgodził się na utworzenie ck 
Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 stycznia 1878 
r., a  pierwszym dyrektorem został Juliusz Au [PSB 1935: 176], po roku zastąpił go 
Witold Lubomęski [PSB 1972: 623].

W czerwcu 1901 r. Sejm Krajowy rozpoczął starania o podniesienie statusu szkoły. 
20 listopada 1901 r. minister rolnictwa uzyskała ona rangę akademii rolniczej. Absol-
wenci mieli otrzymywać tytuł agronoma lub leśnika. Akademia nie otrzymała praw 
doktoryzowania, uprawnienia te posiadała jedynie Akademia Rolnicza w Wiedniu. Pro-
fesorami nowo powołanej uczelni byli: Seweryn Krzemieniewski (botanika z fizjologią 
roślin), Kazimierz Kling (chemia ogólna), Józef Mikułowski-Pomorski (chemii rolnej 
i rolnictwa), Bronisław Niklewski (chemia rolna i gleboznawstwo), Karol Malsburg  
i Karol Różycki (hodowla zwierząt), Adolf Joszt (technologia rolna), Kazimierz Ajdu-
kiewicz (inżynieria wiejska), Zbigniew Pazdro (ekonomia społeczna).

Wraz z przejęciem szkoły w 1878 r. przez Wydział Krajowy i nadaniem jej statusu 
Wyższej Szkoły Rolniczej, rozpoczął się jej akademicki rozwój. Realizatorem zmian 
był nowy dyrektor Juliusz Au (1842–1888). W latach 1870–1876 był on dyrektorem 
Prywatnej Szkoły Rolniczej w Żabikowie k. Poznania. Szkołę prowadziło Centralne 
Towarzystwo Gospodarcze w Poznaniu, którą rząd pruski wkrótce zamknął w ramach 
antypolskich represji. Dyrektor miał dobre przygotowanie zawodowe, ukończył bo-
wiem w latach 1862–1866 Wyższą Szkołę Rolniczą w Heidelbergu oraz Akademię 
Rolniczą w Poppelsdorfie, połączoną z Uniwersytetem w Bonn [PSB 1935: 176].

Organizację szkoły oparto na wzorach zachodnich, powołano sześć katedr, tj. 
ekonomii i administracji rolnej, chemii ogólnej i technologii rolnej, inżynierii wiej-
skiej i budownictwa, uprawy roli i roślin oraz hodowli zwierząt. Kierownikami ka-
tedr zostali: Juliusz Au, Emil Godlewski (sen.), Roman Wawnikiewicz, Tomasz Ryl-
ski, Kazimierz Pańkowski i Zygmunt Strusiewicz. Ponadto zatrudniono dziewięciu 
wykładowców (adiunktów i nieetatowych docentów).

W szkole utworzono bogate laboratoria: chemiczne, botaniczne, fizjologii roślin, 
chemii rolnej, zbiorów hodowlanych i mleczarskich, zoologicznych i anatomicznych, 
fizycznych, rolniczych, inżynierii wiejskiej oraz bibliotekę, której wcześniej nie było. 
W 1888 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w 1891 r. dom studenta na 40 
miejsc. Studenci dotychczas mieszkali w kwaterach prywatnych.

Na życiu szkoły odcisnęły się twarde rządy hrabiego Kazimierza Badeniego (1846–
1909) – namiestnika Galicji w latach 1888–1895 i premiera Austrii (1895–1897). 
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Tabela 1. Rozwój Bratniej Pomocy (1865–1912)

Lp. Rok 
Członkowie

Przychody  Wydatki 
Stan biblioteki

zwyczajni honorowi woluminy tomy

1. 1865 30 - . .
2. 1866 45 - . .
3. 1867 47 - 199,24 189,44
4. 1868 49 -
5. 1869 51 14 452,42 . 425,76 17 17
6. 1870 46 32 263,14 260,42
7. 1871 58 40 174,13 373,10
8. 1872 60 42 308,75 288,36
9. 1873 64 44 443,10 335,44 262 386

10. 1874 66 46 739,10 691,33 336 527

11. 1875 45 48 481,65 401,85 341 538
12. 1876 48 42 533,10 467,30 459 720
13. 1877 40 44 289,71 233,57 544 807
14. 1878 50 44 470,77 377,34 612 887
15. 1879 53 43 877,76 761,16 728 1033
16. 1880 61 45 697,08 626,86 1115 1502
17. 1881 54 45 647,57 609,74 1179 1589
18. 1882 53 42 1253,19 1179,53 1364 1919
19. 1883 63 43 2096,75 1968,60 1527 2341
20. 1884 83 42 1916,15 1728,19 1873 2670
21. 1885 104 40 1366,17 1246,83 3261 4665
22. 1886 91 41 1732,86 1528,94 3424 4883
23. 1887 93 41 2206,96 2118,27 3582 5074
24. 1888 101 43 2875,86 3784,07 3804 5144
25. 1889 110 44 2884,01 2820,39 . .
26. 1890 103 45 2693,11 2477,95 . .
27. 1891 100 41 2548,46 2384,85 . .
28. 1892 51 37 2134,85 2001,79 3489 6358
29. 1893 46 37 1760,10 1652,37 3577 6480
30. 1894 39 36 1647,52 1484,54 . .
31. 1895 28 36 1193,73 1171,60 . .
32. 1896 39 37 2391,81 2244,81 3070 .
33. 1908 94 31 14 616 14 616,22 4307 .
34. 1909 99 33 16 784 16 784,35 4307 .
35. 1912 104 33 21 544,55 21 544,55 5130 .

Źródło: [Sprawozdanie 1878: 3; Towarzystwo 1896: 8; Sprawozdanie 1912: 27 i n.] 
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Namiestnik ostro rozprawiał się z wszelkimi przejawami dążeń demokratycznych 
ludności Galicji. Towarzystwa studenckie były szczególnie inwigilowane przez Dyrek-
cję Policji, namiestnik żądał ścisłych raportów o przebiegu zebrań i treści przemówień. 
W pierwszym okresie jego rządów w Galicji planowano całkowitą likwidację stowarzy-
szeń studenckich. Powodem była aktywność ideowo-polityczna młodzieży studenckiej. 
Na początku lat 90. XIX w. wśród młodzieży Lwowa triumfował pozytywizm, sympatie 
do ruchu ludowego i protosocjalizm. Nośnikiem owych idei była głównie młodzież po-
chodząca z Królestwa Kongresowego, licznie napływająca do wyższych uczelni Lwo-
wa. Wspomina o tym m.in. A. Wieleżyński – student Politechniki Lwowskiej: „90% 
Królewiaków to była młodzież radykalna, wychowana w konspiracyjnych kółkach  
i organizacjach. Sporo było starszych kolegów «z przeszłością polityczną», emigrantów 
politycznych, którzy już otarli się o więzienia rosyjskie” [Wieleżyński 1985: 34]. 

Bolesław Wysłouch (1855–1937) sformułował założenia polityczno-społeczne ru-
chu ludowego w Galicji na łamach redagowanych i wydawanych przez siebie czaso-
pism „Przegląd Społeczny” (1886–1887) oraz „Przyjaciel Ludu” (1889–1902). Pod-
kreślał niesprawiedliwość ordynacji wyborczej, przez to zupełnie odsuniętej od praw 
wyborczych biedotę wiejską oraz robotników miejskich, domagał się wprowadzenia 
powszechnego głosowania [Dunin-Wąsowicz 1952: 117; Dunin-Wąsowicz 1955: 39; 
Brock 1963: 401 i n.].

Kampania wyborcza w 1889 r. do Sejmu Krajowego, prowadzona na łamach „Przy-
jaciela Ludu”, przebiegała pod hasłem „Chłopi, wybierajcie swego” [Dunin-Wąsowicz 
1955: 39]. W rezultacie 4 chłopów uzyskało mandaty poselskie. 2 lipca 1889 r. został on 
aresztowany i osadzony w więzieniu z innym przywódcą ruchu robotniczego ks. Stani-
sławem Stojałowskim. Proces rozpoczął się 25 września pod zarzutem „knowań socja-
listycznych” oraz że „nadał niezdrowy ton pewnemu zebraniu studenckiemu” [Kozicki 
1964: 406]. Chodziło o udział w zebraniu studentów w Dublanach. Razem z nim oskar-
żono 6 studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. W wyniku procesu grupa 
dublańczyków została uniewinniona. Jak podaje S. Kozicki: „Ideologia głoszona przez 
tych tzw. dublańczyków stanowią, jak gdyby połączenie zasad głoszonych na łamach 
„Przeglądu Społecznego” z nacjonalizmem Ligi Polskiej” [Kozicki 1964: 406].

Wśród studentów w Dublanach Królewiacy stanowili blisko połowę uczących się, 
wielu z nich było po relegowaniu z uczelni rosyjskich, a nawet po wyrokach sądów car-
skich. Na przykład Stefan Surzycki (1864–1936) [PSB 2009: 36], w 1887 r. relegowany 
został z Carskiego Uniwersytetu w Warszawie za działalność w tajnych kółkach „Zetu”. 
Od 1889 r. był studentem w Dublanach, skąd na wniosek Namiestnictwa usunięto go 
z pięcioma innymi studentami, m.in. z Wilhelmem Jelskim w 1890 r. za agitację pro-
socjalistyczną. Inny student Stefan Jentys (1860–1919) [PSB 1964–65: 173], w 1878 
r. student w Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie, został aresztowany za nielegalną 
działalność. Zwolniony za kaucją, zbiegł do Galicji, gdzie od 1878 r. studiował w Du-
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blanach. Po dalszych studiach w Lipsku, Monachium i Tübingen w 1889 r. został profe-
sorem w Dublanach. Aktywnym działaczem ruchu studenckiego był Marian Kiniorski 
(1868–1943), student w latach 1888-1891. Wcześniej został wydalony w 1886 r. po VI 
klasie z Gimnazjum Rządowego w Radomiu za działalność w tajnych kółkach uczniow-
skich. Przerwane studia w Dublanach ukończył z wyróżnieniem w 1899 r. w Paryżu  
w Ecole des Sciences Politiques. W latach 1906–1914 był posłem do I i IV Dumy pań-
stwowej w Petersburgu. W odrodzonej Polsce był członkiem Senatu RP w latach 1927-
1930 oraz prezesem Centralnego Towarzystwa Rolniczego [PSB 1966–67: 462].

Inkryminowana działalność studentów dublańskich to referaty na posiedzeniach kół-
ka literackiego dotyczące książek: F. Lassalle`a Kapitał i praca, Laveleye`a Socjalizm 
współczesny, Iwaniukowa Główne prądy polityki ekonomicznej, A. Nossiga Kwestia 
żydowska, Szkice programowe. Wśród studentów dublańskich schronienie znalazł Lu-
dwik Janowicz – jeden z przywódców I Proletariatu oraz Ludwik Krzywicki. Studenci 
sfinansowali ponadto wydanie w języku polskim książki Karola Marksa Kapitał. Jedno-
cześnie władze policyjne ustaliły istnienie tajnej organizacji studenckiej, na którą wpływ 
miał Bolesław Wysłouch, redaktor „Przeglądu Społecznego”, wydawanego we Lwowie. 
Głównym ogniskiem tej organizacji był zarząd Bratniej Pomocy w Dublanach, któremu 
przewodził prezes Stefan Surzycki. Jak wspomina on: „Dopiero w 1889 r. wstąpiłem 
do Akademii Dublańskiej, gdzie wstąpiłem na powrót do „Zetu”, a gdy po roku wy-
dalony z Akademii z powodów politycznych na życzenie Namiestnictwa lwowskiego, 
przeniosłem się z 5 również wydalonymi ze mną kolegami do Uniwersytetu w Halle, 
tam założyłem grupę „Zetu”. Wracając […] w sierpniu 1891 r. do domu z Halle, zosta-
łem aresztowany przez żandarmerię rosyjską na skutek znów, jak się dowiedziałem na 
śledztwie w Cytadeli, denuncjacji policji krakowskiej” [Surzycki 1930: 8].

W ramach dalszych represji władze Namiestnictwa rozwiązały istniejące od 1888 
r. kółko etnograficzne. Z funkcji kuratora Bratniej Pomocy zrezygnował dr Roman 
Wawnikiewicz. Na objęcie tej funkcji nikt nie wyraził zgody z grona nauczycielskie-
go. Funkcji tej podjął się „z urzędu” nowy dyrektor szkoły Tomasz Rylski.

Dla większego ograniczenia wolności studentów wprowadzono nowy regulamin 
Domu Studenta. Wszystkich skoszarowano i umundurowano. Koszty zamieszkania  
i wyżywienia były trzykrotnie wyższe niż dotychczas na stancjach. Ze szkoły zwol-
niono tych, którym nie przyznano miejsca w Domu Studenta. Dla utrudnienia kon-
taktów ze środowiskiem studenckim Lwowa uniemożliwiono władzom kolejowym 
uruchomienie stacji kolejowej w Dublanach. Otworzono ją trzy kilometry dalej. Wy-
wołało to gwałtowne protesty studentów oraz części grona nauczycielskiego. Stu-
dentów poparli profesorowie Emil Godlewski, Stefan Jentys oraz dyrektor szkoły 
Władysław Lubomęski. W 1892 r. został on zdymisjonowany za brak nadzoru nad 
studentami. S. Jentys – jego student i współpracownik – wspomina ten fakt: „Trud-
ność w kierowaniu szukającą w szkole wiedzy młodzieżą, jakie w owych czasach we 
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wszystkich polskich uczelniach się przejawiały – trudności niezawodnie przemijają-
ce i do pokonania – sprawiły, że losy szkoły chwilowo dostały się w ręce niepowo-
łane, bo ze szkolnictwem nieobeznane […]. Krótko trwały te rządy, ale wystarczyły, 
by stworzyć warunki, w których Władysław Lubomęski nie mógł wziąć na siebie 
odpowiedzialności za losy szkoły” [Jentys 1909: 10].

Od maja 1892 r. W. Lubomęski odszedł do Krakowa na powstałe Studium Rol-
nicze w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1890 r. odeszli Emil Godlewski (sen.)  
i Stefan Jentys wraz z grupą studentów, dla której zabrakło miejsca w Domu Studenta.  
W Dublanach pozostało 25 studentów.

Tymczasowo obowiązki dyrektora w latach 1892–1894 pełnił Tomasz Rylski. Po 
nim na 12 lat zatrudniono osobę z średnim wykształceniem. Był to Niemiec Juliusz 
Frommel, administrator folwarku Pawłosiów koło Jarosławia. Zwolniono go jednak-
że z obowiązku prowadzenia wykładów dla studentów.

Mimo represji politycznych Namiestnictwa zwolennicy wyższego poziomu uczelni 
przygotowali grunt do podniesienia statusu szkoły. Pierwszym etapem było przemyślane 
zatrudnianie osób ustosunkowanych w życiu politycznym Galicji oraz rokujących roz-
wój naukowy. Należał do nich Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939) z Medyki [PSB 
1980: 437]. Od 1891 r. objął on katedrę ekonomii społecznej, ekonomiki rolnictwa i poli-
tyki agrarnej. Miał niezależny pogląd na sytuację w Galicji, krytykował konserwatystów 
za brak realizmu politycznego, koteryjność i troskę o swoje interesy. Wspierał studencką 
Bratnią Pomoc, był jej kuratorem. Po rezygnacji z pracy nauczycielskiej w 1904 r. ze 
względu na wzrok, przekazał swoją emeryturę na rzecz Bratniej Pomocy.

W 1891 r. zatrudniono dra Stefana Pawlika, ostatniego dyrektora szkoły w latach 
1918–1919. W 1893 r. zatrudniono dra Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego (1869–
1930), dyrektora w latach 1906–1911, późniejszego wielokrotnego rektora Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dwukrotnego ministra Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w rządach gen. W. Sikorskiego (1922–1923) oraz K. Bartla w 1926 r. 
W latach 1900–1909 zatrudniono dra Mariana Raciborskiego (1863–1917) [PSB 1984: 
598], później światowej sławy botanika. Wydział Krajowy we Lwowie sprowadził do 
Dublan M. Raciborskiego z Bandungu na Jawie, gdzie był kierownikiem Stacji Do-
świadczalnej Uprawy Tytoniu. Od 1909 r. był on dyrektorem Instytutu Biologii i Bota-
niki Uniwersytetu Lwowskiego.

Do grona wybitnych profesorów należy zaliczyć także Kazimierza Miczyńskiego 
(1868–1918), od 1901 r. kierownika Katedry Ogólnej i Szczegółowej Uprawy Roślin, 
od 1911 do 1918 r. dyrektora uczelni [PSB 1975: 716]. Na początku XX w. placówka  
w Dublanach stała się najbardziej liczącą szkołą polską w zakresie badań naukowych 
dotyczących uprawy ziemi i hodowli [Godlewski 1918: 13]. Początki kariery naukowej 
w Dublanach odnotowali: Eugeniusz Romer (geografia), Ludwik Finkel (historia) i Au-
gust Witkowski (fizyka).
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W czerwcu 1901 r. Sejm Krajowy rozpoczął starania o podniesienie rangi uczelni. 
W lipcu uchwalono jej statut i skierowano wniosek do ck. Ministerstwa Rolnictwa  
w Wiedniu. Zgodę uzyskano 20 listopada 1901 r.

Akademia dysponowała dobrze prowadzonym gospodarstwem rolnym, ogrodami 
botanicznymi i produkcyjnymi, polami doświadczalnymi, ośmioma stacjami doświad-
czalnymi, szkołami niższymi gorzelnianą i rolniczą oraz szeregiem kursów specjaliza-
cyjnych. Kadra nauczająca wzrosła do 12 profesorów, 15 docentów oraz 14 asystentów.

W czasie I wojny światowej uczelnia poniosła duże straty w wyniku ciągłych 
przemarszów wojsk. W roku akademickim 1914/15 szkoła była zamknięta z uwagi na 
okupację wojsk rosyjskich. W grudniu 1915 r. wznowiono zajęcia, w 1916 r. zapisały 
się na studia pierwsze kobiety, były to: Zofia Ajdukiewicz, Zofia Krzemieniewska  
i Anna Miczyńska – córki profesorów akademii. Faktycznie w zajęciach mogły 
uczestniczyć dopiero od roku 1918.

Akademia poniosła olbrzymie straty w 1918/19 r. podczas wojny ukraińsko-
-polskiej. Wojska ukraińskie okupowały Dublany w okresie od 5 grudnia 1918 r. 
do 30 kwietnia 1919 r. Oprócz strat spowodowanych pożarami doszło do celowego 
niszczenia budynków, urządzeń sanitarnych, wycinania drzew w parku i arboretum, 
kompletnej dewastacji urządzeń melioracyjnych, niszczenia i wywozu wyposażenia 
laboratoriów i biblioteki [Politechnika 1993: 418].

W 1919 r. na wspólny wniosek Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Lasowej Rada 
Ministrów RP włączyła obie szkoły do Politechniki Lwowskiej, tworząc wydział rolni-
czo-lasowy. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Pawlik, ostatni rektor Akademii. 
Zajęcia rozpoczęto 17 listopada 1919 r. dla 473 studentów, w tym 20 kobiet.

Szkoła Rolnicza w Dublanach była ważnym ośrodkiem nauki i oświaty rolniczej 
na ziemiach polskich pod zaborami [Jelinowska 2001: 148; Brzozowski 1987; Go-
dlewski 1906: 3; Pietruszyński 1929: 2; Korczewski 1936: 110].

2. działalność bRatniej pomocy

a) Inicjatywy samopomocowe

W 1865 r., po 10 latach od otwarcia szkoły, powstała Bratnia Pomoc. Jak wspo-
minają ówcześni studenci: „Być może pod wpływem zaledwie co ugasłej rewolucji 
[powstania styczniowego 1863 r. – KR], w której tak żywy udział młodzież nasza 
wzięła i gdzie się przekonała, że jedynie zjednoczone siły i gorliwe współdziałanie do 
celu doprowadzić mogą. Zrozumiano już wówczas, jak świętym jest to obowiązkiem 
koleżeńskim nieść pomoc tym, którzy bez środków do życia usiłują pracą dojść do 
stanowiska, na którym mają służyć krajowi” [Sprawozdanie 1878: 7].

Namiestnictwo statut Bratniej Pomocy zatwierdziło dopiero w 1871 r. Kuratorem 
z ramienia szkoły został dr Roman Wawnikiewicz. Po nim był od 1881 dr W. Lubo-

Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Akademii Rolniczej w Dublanach...



128

męski i ponownie od 1885 r. Roman Wawnikiewicz. Funkcję tę pełnili jeszcze Jan 
Gwalbert Pawlikowski i Kazimierz Miczyński.

Do Bratniej Pomocy należeli zazwyczaj wszyscy studiujący Polacy z trzech za-
borów. Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne, to obok synów ziemian (około 60%) 
sporo było mieszczan i rolników, pochodzących z rodzin niezamożnych. Ważność 
sprawy kształcenia niezamożnej młodzieży dla kraju rozumieli studenci dublańscy. 
W 1877 r. Bratnia Pomoc skupiała 37 członków zwyczajnych, wszyscy byli studen-
tami. Byli to: Julian Berezowski, Franciszek Bodlak, Władysław Bodner, Stanisław 
Czajkowski, Mieczysław Czarnowski, Tomasz Dzieduszycki, Tadeusz Drohojowski, 
Felicjan Drue, Antoni Franz, Zygmunt Gnatowski, Julian Granowski, Włodzimierz 
Grodzki, Szczesny Grześkiewicz, Tadeusz Gułkowski, Kazimierz Gutkowski, Tade-
usz Horsdorf, Paweł Herman, Antoni Juściński, Ludwik Kawecki, Karol Kleczkow-
ski, dr Stanisław Kruszyński, Zygmunt Krzyszkowski, Witold Kurzewiecki, Józef 
Ludwig, Witold Łabuński, Stanisław Łomnicki, Piotr Miedzielski, Józef Mieszkow-
ski, Władysław Myczkowski, Feliks Neustein, Zdzisław Nowosielecki, Włodzimierz 
Okoński, Franciszek Oskierka, Marian Pawłowski.

Towarzystwo posiadało również członków honorowych, zgodnie ze statutem za-
służonych dla działalności stowarzyszenia bądź znacznie wspierających materialnie 
jego funkcjonowanie. W 1876 r. było 42 członków honorowych, to jest więcej niż 
członków zwyczajnych. Byli wśród nich przedstawiciele znamienitych rodów Galicji 
oraz osoby ze świata nauki i kultury, pełniące najważniejsze funkcje społeczne. Byli 
to m.in.: książęta Adam i Leon Sapiehowie, Franciszek Smolka, Włodzimierz Dzie-
duszycki, dr Henryk Schmitt, Ksawery Abancourt, Aleksander Jan Fredro, Kazimierz 
Grocholski, biskup Hirschler, ordynariusz diecezji lwowskiej arcybiskup Franciszek 
Wierzchlejski, hrabia Kazimierz Krasicki – prezes Galicyjskiego Towarzystwa Go-
spodarskiego, prof. Antoni Małecki, Jan Matejko, Kornel Ujejski, Józef Szujski, hra-
biowie Henryk i Ludwik Wodziccy oraz hrabia Alfred Potocki.

Składka roczna członka zwyczajnego wynosiła od 2 do 5 zł reńskich w zależności 
do stanu majątkowego. W 1866 r. 45 członków zapłaciło składki na kwotę 199,24 złr, 
wydatkowano zaś 189,46 złr. Na pożyczki, których udzielono 10, przeznaczono zaś 
113 złr, ufundowano również 2 stypendia po 25 złr [Sprawozdanie 1878: 7]. 

Część środków finansowych przeznaczono na skrypty i czasopisma. W 1869 r. za-
kupiono pierwsze skrypty w liczbie 17 sztuk. W 1873 r. biblioteka studencka Bratniej 
Pomocy liczyła już 262 tytuły w 386 tomach. Od 1876 r. prowadzono własną czytel-
nię czasopism. Od 1877 r. zarząd towarzystwa w składzie: Władysław Myczkowski 
– prezes, dr Stanisław Kruszyński (student) – wiceprezes, Witold Łabuński – kasjer, 
Zdzisław Nowosielski – bibliotekarz, Paweł Herman – sekretarz oraz wydziałowi: 
Julian Berezowski, Stanisław Łomnicki, Stanisław Zakrzewski, Tadeusz Drohojow-

Kazimierz Rędziński



129

ski, Antoni Juściński i Franciszek Oskierka, wprowadził wieczorki literackie. Rocz-
nie organizowano od 3 do 12 spotkań. W 1877 r. tematyka odczytów dotyczyła: Kor-
nel Filipowicz – „O pokarmach roślin”, Stanisław Kruszyński – „Kilka słów o teorii 
jestestw organicznych Jędrzeja Śniadeckiego”, tegoż – „O krążeniu materii”, Paweł 
Herman – „Ziemia w Sieradzkiem”, Władysław Myczkowski „O telefonie”, Edward 
Wiercieński „O znaczeniu nauk przyrodniczych dla gospodarza”, tegoż „Szkodniki 
buraków ze świata owadniczego i sposoby tępienia takowych”, Włodzimierz Okoń-
ski „O higienicznym znaczeniu roślin utrzymywanych w pokojach i na otwartym 
powietrzu”, Władysław Myczkowski „O drenowaniu”, Stanisław Kruszyński „Trzy 
epoki rolnictwa w Polsce”, tenże „Jakim sposobem my jako kierownicy gospodarstw 
większych możemy wpłynąć na podniesienie gospodarstw włościańskich”, Edward 
Wiercieński  „W jaki sposób należy wpłynąć na ulepszanie gospodarstw włościań-
skich”, Franciszek Bodlak „O klimacie w Galicji”, Szczęsny Graśkiewicz „Walka o 
byt w przyrodzie” [Sprawozdanie 1878: 16].

W czytelni prenumerowano następujące czasopisma polityczne i literackie: 
„Czas”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Lwowska”, „Gazeta Narodowa”, „Wiek” i „Mes-
sager de Vienne”, „Przegląd Tygodniowy”, „Kłosy”, „Ruch Literacki”, „Tygodnik 
Ilustrowany”, „Szczutek”, „Tygodnik Niedzielny”, „Strażnica”, „Kurier Codzienny”, 
„Messager de Vienne a Paris”.

Prenumerowano również 23 czasopisma rolnicze krajowe i zagraniczne: „Bart-
nik”, „Ekonomista” (Warszawa), „Ekonomista” (Lwów), „Gazeta Rolnicza”, „Go-
spodyni Wiejska”, „Journal d` agreculture”, „Landwirtschafts Annalen”, „Milch 
Zeitung”, „Kurier Rolniczy”, „Niwa”, „Oesterreichische Landwirth. Wochenblatt”, 
„Postęp Rolniczy”, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, „Przewodnik Gospodar-
ski”, „Rolnik”, „Sachschische Landwirth Zeitung”, „Schweizerische Landwirth Ze-
itung”, „Szkoła”, „Tygodnik Rolniczy”, „Wiener Land Zeitung”, „Ziemianin” [Spra-
wozdanie 1878: 15]. 

Od 1888 r. datuje się oficjalne zaangażowanie się studentów w działalność poli-
tyczną. W ramach stowarzyszenia powstało wtedy kółko etnograficzne. W uchwale 
stwierdzono: „najważniejszą kwestią przyszłych rolników i obywateli powinno być za-
jęcie odpowiedniego stanowiska względem ludu i dokładne przysposobienie się już na 
łamach szkolnych do spełniania zadania uobywatelnienia go” [Towarzystwo 1896: 6].

Posiedzenia kółka etnograficznego pod przewodnictwem Stefana Surzyckiego  
w dużym stopniu wpłynęły na zainteresowanie się kwestię ludową oraz współpracę 
z powstającym w Galicji ruchem ludowym. W rezultacie dały one początek całemu 
szeregowi faktów. 13.12.1889 r. na Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia zgło-
szono projekt uchwały o pomocy dla głodujących w Galicji. Uchwały nie podjęto  
z uwagi na protest komisarza rządowego uczestniczącego w zebraniu. Indywidualnie 
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zebrano kwotę 191,30 złr, którą podzielono w następujący sposób: 35 złr przekazano 
dla potrzebujących w gminie w Barwałdzie Górnym, 30 złr dla Kółka Rolniczego  
w Kondratowie, po 35 złr dla Kółek Rolniczych w Kondratowie i w Dobrej Szlachec-
kiej. Kwotę w wysokości 100,30 złr przekazano do redakcji „Przyjaciela Ludu” dla 
pomocy potrzebującym.

31 stycznia 1890 r. dochód z wieczoru literackiego w wysokości 225,50 złr 
podzielono w ten sposób, iż 175 zł przekazano na pomoc dla ludności głodującej  
w powiecie ropczyckim na ręce posła Wojciecha Strąka oraz 50 złr na rzecz spro-
wadzenia zwłok Adama Mickiewicza do kraju. Jednocześnie 30 grudnia 1889 r.  
w dowód poparcia zakupiono jedną akcję Towarzystwa Ludowego Ochrony Ziemskiej  
w Wadowicach w celu obrony własności chłopskiej. Wniosek w tej sprawie przy-
jęto na posiedzeniu kółka etnograficznego przez aklamację „ze względu na swoją 
społeczną ważność” [Towarzystwo 1896: 8]. Ponadto zakupiono  dwie akcje Banku 
Ziemskiego w Poznaniu powołanego dla ochrony własności polskiej, przy czym jed-
ną akcję ofiarowano Polskiej Macierzy Cieszyńskiej. Walne Zgromadzenie Bratniej 
Pomocy 19 stycznia 1893 r. uchwaliło zbiórkę na rzecz Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej [Sprawozdanie 1890: 8 i n].

W 1879 r. zarząd Bratniej Pomocy otrzymał od polskiej organizacji studenckiej 
istniejącej w Akademii Rolniczej w Prószkowie k. Opola (Śląsk) bibliotekę oraz fundu-
sze. Owa akademia istniała w latach 1847–1881. Bratnia Pomoc działała tam od roku 
1860. W 1879 r. studiowało w niej  40 Polaków, w tym z Królestwa Kongresowego – 
11, z Galicji – 7, z Księstwa Poznańskiego – 5 i z Prus Zachodnich – 1 [Chamcówna 
1949: 129]. Wszyscy należeli do Bratniej Pomocy. W statucie znajdował się zapis, iż  
w sytuacji, gdy do Prószkowa nie przybędzie żaden Polak, fundusze mają być przeka-
zane Dyrekcji Pomocy Naukowej w Poznaniu [Chamcówna 1949: 132]. 

Ostatecznie cały dorobek przekazano Bratniej Pomocy w Dublanach. Była to bi-
blioteka studencka oraz środki finansowe w kwocie 3715,50 złr w listach zastawnych 
oraz wierzytelności u 28 studentów w wysokości 906 talarów [Sprawozdanie 1890: 26].

Zarząd Bratniej Pomocy w kadencji 1889/1890, w którego skład wchodzili: Teo-
fil Szyc – prezes, Tadeusz Kiszelnicki – wiceprezes, Stefan Pleciński – sekretarz, 
Wincenty Charzyński – skarbnik, Adolf Okolski – bibliotekarz oraz wydziałowi: Lu-
dwik Wolff, Michał Regulski, Zygmunt Olszewski, Jan Sajkiewicz, Jan Makomaski 
i Stefan Surzycki, będąc aktywnym na rzecz środowiska studenckiego oraz ludności 
wiejskiej, naraził się Namiestnictwu w czasie rządów Kazimierza Badeniego. Na-
miestnik był obrońcą interesów ziemiańskich, a tępił ruch ludowy i socjalistyczny. 
Rozwiązano kółko etnograficzne, które działało w myśl przyjętej uchwały: „najważ-
niejszą kwestią przyszłych rolników i obywateli powinno być zajęcie odpowiedniego 
stanowiska względem ludu i dokładne przysposobienie się już na ławach szkolnych 
do spełniania zadania uobywatelnienia go” [Towarzystwo 1896: 6].
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W nowej sytuacji, zaognionej ze względów politycznych dr Roman Wawnikie-
wicz ustąpił z funkcji kuratora organizacji. Nikt z profesorów nie chciał podjąć się 
tej roli. Na 87 studentów ze szkoły odeszło 60, w tym większość członków zarządu 
Bratniej Pomocy. Liczba studentów, a tym samym i członków, ciągle spadała, by 
w 1895 r. osiągnąć najniższy stan 28 członków w całym okresie działalności towa-
rzystwa. Powolny rozwój działalności Bratniej Pomocy zaczął się od 1896 r., kiedy 
namiestnikiem został książę Eustachy Sanguszko, kuratorem Bratniej Pomocy został  
Jan Gwalbert Pawlikowski, a od roku 1904 Kazimierz Miczyński.

Po uzyskaniu statusu Akademii Rolniczej od 1901 r. systematycznie wzrastała 
liczba studentów i członków Bratniej Pomocy. W 1911 r. liczba studentów wyniosła 
113, a stowarzyszenie liczyło 104 członków zwyczajnych i 33 członków honoro-
wych. Zmienił się skład społeczny członków honorowych w miejsce wcześniejszych 
książąt i hrabiów przyszli przedstawiciele nauki i kultury. W 1909 r. byli to m.in.: dr 
Emil Godlewski, dr Ludwik Finkel, dr Mieczysław Kowalewski, dr Jan Pawlikowski, 
dr Antoni Mayer, Z. Miłkowski (T.T. Jeż), dr Józef Mikułowski-Pomorski, dr Ernest 
Til, dr Roman Wawnikiewicz, dr Oswald Balzer, dr August Ploder, dr Kazimierz Mi-
czyński, ks. infułat Ostrowski, dr Tomasz Pilat.

Zarząd Bratniej Pomocy znacznie rozszerzył zakres form pomocy studentom. 
Oprócz dotychczas praktykowanych stypendiów i pożyczek krótkoterminowych 
wprowadzono pożyczki rewersowe na opłatę domu studenckiego oraz stołówki. 
Pierwsze pożyczki były niskie, najczęściej po 10 złr w 1870 r. udzielono ich 10 na 
kwotę 113 złr [Sprawozdanie 1878: 7].

Od początku istnienia organizacji przyznawano stypendia najczęściej po 25 zł lub 
50 zł rocznie. W 1890 r. przyznano 5 stypendiów po 50 złr oraz pożyczek na kwotę 
525 złr. [Sprawozdanie 1878: 7].

W roku akademickim 1892/93 udzielono siedmiu stypendiów, w tym 6 po 50 złr 
oraz 1 na 25 złr Na pożyczki starczyło jedynie 140 złr. Był to okres największego 
kryzysu szkoły i Bratniej Pomocy. Dał temu wyraz zarząd Bratniej Pomocy pisząc: 
„nie zapominaliśmy bynajmniej, że Towarzystwo „Bratniej Pomocy” ma nieść po-
moc materialną swoim członkom […] niestety pomimo najszczerszych chęci nie mo-
gliśmy wszystkich zadowolić” [Sprawozdanie 1893: 8].

Trudną sytuację finansową towarzystwa Bratniej Pomocy pogarszał fakt braku 
zwrotu pożyczek przez 41 studentów na kwotę 1111,56 złr Były to kwoty różne od 4,35 
złr  do 93,48 złr. Długi studenckie narastały. W 1909 r. zarząd anulował wszystkie długi 
powstałe przed 1900 rokiem na kwotę 3177,33 koron [Sprawozdanie 1890: 6, 27].

Od 1881 r. zarząd Bratniej Pomocy prowadził kuchnię. Jej zarząd w 1889/90 r. 
stanowili: Michał Regulski – prezes, Stefan Surzycki – skarbnik, Zdzisław Januszew-
ski – szafarz, Antoni Okolski – magazynier pieczywa, Ludwik Klass – magazynier, 
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Władysław Rakowski – rachmistrz. W 1890 r. kuchnia odnotowała deficyt w kwocie 
181,93 złr, był to rezultat kredytowania wyżywienia dla studentów nie mogących 
uiścić opłaty [Sprawozdanie 1890: 30].

W 1911 r. kuchnia miała deficyt w kwocie 4842,50 koron w rezultacie braku 
odpowiedzialności zarządu kuchni złożonego ze studentów [Sprawozdanie 1912: 8]. 
Towarzystwo prowadziło nadto od 1900 r. sklepik, gdzie były głównie książki, skryp-
ty, materiał piśmienny i artykuły higieny osobistej. Sklepik był prawidłowo prowa-
dzony, w 1911 r. dał 57,75 złr dochodu.

Mimo wielu trudnych momentów członkowie stowarzyszenia nie tracili wiary  
w sens działalności. Podkreślono to w sprawozdaniu za rok 1911/12, pisząc: „Wszel-
kie akademickie stowarzyszenia, a zwłaszcza o typie takim jak Towarzystwo „Brat-
niej Pomocy”, skupiające ogół młodzieży i koncentrujące jej potrzeby, zadania, u nas 
w Polsce muszą być czymś więcej niż zwykłym zastępstwem bieżących interesów, 
muszą być istotna szkołą życia” [Sprawozdanie 1912: 8].

b) Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność naukowa i kulturalno-oświatowa stanowiła ważny element funkcjo-
nowania organizacji studenckich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 
Stałym punktem były odczyty popularnonaukowe organizowane w środowisku stu-
denckim oraz dochodowe „wieczorki deklamacyjno-kulturalne” przeznaczone dla 
szerszej publiczności. Były to obchody rocznicowe związane z polskimi wydarzenia-
mi historycznymi lub polskimi twórcami literatury.

Biblioteka i czytelnia od zarania istnienia towarzystw studenckich stanowiły pod-
stawową formę działalności. Pierwsze zbiory biblioteczne pochodziły najczęściej 
od ofiarodawców, którymi byli profesorowie danej uczelni, studenci, ale także i inni 
ofiarodawcy. Biblioteki studenckie miały w dużej mierze profil zawodowy – były 
to podręczniki i skrypty, a także pozycje z zakresu literatury oraz nauk społecznych  
i historycznych.

W całym okresie działalności towarzystwo w każdym roku organizowało obcho-
dy rocznicowe powstania listopadowego. Rocznicę powstania styczniowego obcho-
dzono jedynie w 1890 r. Namiestnictwo było temu przeciwne, bowiem obawiało się 
podżegania do buntu. Obchody powstania listopadowego były połączone z rocznicą 
śmierci Adama Mickiewicza. Uroczyste wieczorki były stałym elementem życia spo-
łeczności akademickiej Dublan i Lwowa. Zawsze zawierały część artystyczną, inte-
growały środowisko akademickie ze społeczeństwem, a także umożliwiały kontakt  
z elitą intelektualną i administracyjną środowisk polskich.

Należy zauważyć, iż kult Adama Mickiewicza, jego twórczość i program poli-
tyczny oraz społeczny miały szczególne znaczenie dla studentów Bratniej Pomocy.
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Drugi wieczorek w każdym roku odbywał się w terminie karnawału i miał charak-
ter muzyczno-rozrywkowy. W wieczorkach tych chętnie brali udział artyści teatrów 
lwowskich, przyczyniając się do zmiany ich charakteru na imprezy artystyczne orga-
nizowane w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

Rozwojowi naukowemu i kulturalnemu studentów sprzyjały odczyty i spotkania 
dyskusyjne. Tematyka wystąpień w początkowym okresie dotyczyła głównie szero-
ko pojętych zagadnień z dziedziny rolnictwa. Z czasem włączono do nich tematy 
z historii Polski, historii literatury polskiej i literatur obcych, społeczno-polityczne. 
Okres 1878–1890 utrwalił podstawy działalności towarzystwa, które stało się insty-
tucją umożliwiającą wyrobienie aktywności wielu słuchaczom.

W roku akademickim 1883/84 zorganizowano 13 wieczorków, na których wy-
głoszono referaty na tematy rolnicze, historyczne i literackie. Były to: Antoniego 
Głodzińskiego „Wstęp do studium nad zjawiskami włoskowatości w roli”, Mieczy-
sława Pinińskiego „Uwagi o upadku społeczeństwa Rzymskiego w odniesieniu do 
teraźniejszości”, Bronisława Czaykowskiego „Jakie alegoryczne znaczenie może 
mieć epopeja „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza”, Antoniego Głodzińśkiego „Omó-
wienie książki J. Kühna „O znaczeniu soli potasowych w rolnictwie”, Mieczysława 
Pinińskiego „Teatr jako czynnik cywilizacji”, Stefana Komornickiego „Era odrodze-
nia Polski”, Zygmunta Truskolaskiego „O powstaniu ziemi ornej”, A. Gładzińskie-
go „Sprawozdanie z wycieczek wakacyjnych”, M. Pinińskiego „O kwestii ruskiej  
w Galicji”, Antoniego Maryańskiego „Życiorys Andrzeja Morsztyna ze szczególnym 
uwzględnieniem jego politycznej i poetyckiej działalności”.

29 listopada 1883 r. zorganizowano uroczysty wieczorek poświęcony rocznicy 
powstania listopadowego, na którym wygłoszono dwa referaty: A. Wdowińskie-
go „Pan Tadeusz jako epopeja” oraz W. Bieńkowskiego „O powstaniu 1830 roku”.  
W części artystycznej – muzycznej i deklamacyjnej wystąpili studenci: W. Bieńkow-
ski, B. Chrząszcz, A. Garszyński, K. Karnkowski, W. Kobierzycki, S. Komornic-
ki, J. Milżecko, A. Olędzki, J. Orłowski, W. Ossoliński, S. Rusiecki, Sz. Sikorski,  
O. Świda, A. Wdowiszewski, W. Weyher, Z. Witosławski, L. Zajączkowski [Spra-
wozdanie 1884: 4].

W roku akademickim 1889/1890 odbyło się 21 wieczorków literackich. Głów-
nym organizatorem był Stefan Surzycki – student wydalony z carskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Dotyczyły one dyskusji prac Adama Smitha, Ferdynanda Las-
salle`a Kapitał i praca, Laveleye`a Socjalizm współczesny, omawiano zagadnienia 
robotnicze relacjonowane na łamach lwowskiego „Przeglądu Społecznego”.

Zorganizowano ponadto trzy wspólne wieczorki literacko-muzyczne. Na pierw-
szym z nich student Marian Kiniorski wygłosił referat na temat „Typy starego  
i młodego pokolenia w powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem”, a Stefan Plewiński 
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„Udział młodzieży w sprawie odrodzenia Czech 1848 roku”. W drugiej części wy-
stąpili studenci z programem artystycznym obejmującym śpiewy chóralne i koncert 
orkiestry studenckiej [Sprawozdanie 1890: 6].

Drugi wieczorek był poświęcony rocznicy powstania listopadowego oraz rocz-
nicy śmierci A. Mickiewicza. Na program złożyły się referaty S. Plewińskiego  
o ważności narodowych obchodów rocznic historycznych oraz S. Surzyckiego „Mic-
kiewicz jako publicysta”. W części drugiej wystąpili artyści lwowscy M. Gortyńska, 
Frenkel oraz studenci M. Kiniorski – śpiew pieśni patriotycznych z okresu powstania 
listopadowego z towarzyszeniem chóru i orkiestry studenckiej pod kierownictwem 
M. Regulskiego. W wieczorku uczestniczyli profesorowie uczelni, a prof. Pańkowski 
podziękował organizatorom. Wieczorek przyniósł dochód w kwocie 310 zł [Spra-
wozdanie 1890: 6].

Po raz pierwszy 31 stycznia 1890 r. obchodzono rocznicę powstania stycznio-
wego. Wspólnie z Bratnią Pomocą Politechniki Lwowskiej zorganizowano wie-
czorek w sali kasyna miejskiego. Przemówienie wstępne wygłosił Stefan Surzycki, 
który podniósł aktualność ideałów powstańczych, w dążeniu do „uobywatelnienia  
szerokich mas ludowych i powołania ich do równorzędnej pracy narodowej i spo-
łecznej” [Sprawozdanie 1890: 6]. Zaznaczył, że do tego zdąża młodzież studencka, 
„działając tylko na gruncie sprawiedliwości politycznej, społecznej i narodowej, na 
podstawie federacji narodowościowej Polaków, Rusinów i Litwinów” [Sprawozda-
nie 1890: 6]. Referat wygłosił Leon Syroczyński „O udziale Galicji w powstaniu 
1863/64 roku”. W części zaś artystycznej, na którą złożył się koncert, wystąpili 
artyści teatralni: Hellerówna, Setmajerówna, Zellignerówna, Gonia, Kotowiczów-
na oraz Jeromin, Mikuli, Neuheuzer, Mańkowski, Śladek, a ponadto student La-
skownicki oraz Towarzystwo Śpiewackie „Echo” [Sprawozdanie 1890: 7]. Dochód 
wyniósł 225,50 złr.

Dużą aktywność przejawiało powołane w listopadzie 1889 roku kółko 
etnograficzne. Jego zarząd stanowili: Stefan Surzycki, Marian Kiniorski, Stefan Ple-
ciński, Antoni Noakowski i Leon Lissowski. Kółko liczyło 26 członków, na posie-
dzeniach wygłaszano referaty dotyczące sytuacji na wsi polskiej oraz ocenę książek, 
m.in. Prawdziwa historia o Szymku parobku i Zośce Pawelcównie, Przygody Mate-
usza Jarząbka, Do Ameryki, Grześ niepiśmienny. W maju 1890 r. zorganizowano wy-
cieczkę na trasie Korczyn–Kruszelnica–Podhorodce–Urycz–Borysław–Truskawiec–
Drohobycz dla poznania warunków pracy i życia ludności wiejskiej oraz robotniczej 
w tworzącym się ośrodku naftowym w Borysławiu. Efekty wycieczek skonstatowano 
następująco: „wspomnienia pozostawiły na zwiedzających kopalnie borysławskie; 
wielu, być może pierwszy raz przekonało się naocznie, w jakich ciężkich warunkach 
odbywa się praca ludzka” [Sprawozdanie 1890: 14].

Kazimierz Rędziński



135

W kwietniu 1890 r. na dorocznym walnym zebraniu Bratniej Pomocy wybrano 
nowy zarząd. Przewodniczącym został Marian Kiniorski (1869–1943), student w Du-
blanach od 1888 r., założyciel nielegalnego Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Cały 
zarząd Bratniej Pomocy na nową kadencję 1890/91 stanowili członkowie „Zetu” 
[PSB 1966–67: 462]. Wspólnie z Bratnią Pomocą Politechniki Lwowskiej podjęto 
akcję kulturalno-oświatową we Lwowie i na wsi w duchu założeń „Zetu”.

W kwietniu 1891 r. władze uczelni zawiesiły działalność zarządu Bratniej Po-
mocy. Doszło do konfliktu z władzami szkoły, w wyniku czego 30 studentów ma-
nifestacyjnie z Kiniorskim na czele opuściło uczelnię. Konserwatywne władze Na-
miestnictwa postanowiły przerwać widoczną aktywność polityczną studentów. Po 
spacyfikowaniu politycznych postaw studentów w duchu demokratycznym nowy 
zarząd Bratniej Pomocy w kadencji 1892–93 (w składzie: Władysław Jeleńkow-
ski – prezes, Kazimierz Higersberger – wiceprezes, Stefan Marczewski – sekretarz, 
Henryk Baehr – bibliotekarz, Antoni Kaczorowski – skarbnik, Zygmunt Łabędzki 
– wydziałowy od czytelni, Kazimierz Polański – wydziałowy od wieczorków) miał 
poważne trudności w rozwinięciu działalności kulturalno-oświatowej. W ciągu roku 
zorganizowano jedynie 3 wieczorki, a to z powodu: „uchylania się kolegów od napi-
sania prac na wieczorki” [Sprawozdanie 1893: 4].

Nadal organizowano uroczyste wieczorki z okazji rocznic narodowych. Tym razem 
zamiast rocznicy powstania styczniowego obchodzono rocznicę Konstytucji 3 maja. 
Tradycyjnie 26 listopada odbył się wieczorek patriotyczny z racji 92 rocznicy powstania 
listopadowego. Połączono go – jak wcześniej – z rocznicą śmierci Adama Mickiewi-
cza. Ze tej okazji referat wygłosił dr Ludwik Finkel (nauczyciel akademicki) na temat 
„Kilka słów o uczuciach patriotycznych A. Mickiewicza”. Na część artystyczną złożyła 
się inscenizacja III części Dziadów w wykonaniu studentów oraz wykonanie utworów  
F. Chopina na fortepianie przez E. Kubicką. Na skrzypcach grał student Stefan Sztem-
bart, solowo śpiewał artysta teatru Slaviczek. Po wieczorku odbyła się kolacja połączona 
z loterią fantową. Dochód z imprezy wyniósł 229,67 złr [Sprawozdanie 1893: 5].

Polityka powróciła ponownie do działalności studenckiej na początku XX wieku. 
Tym razem była tolerowana przez władze z uwagi na zmiany geopolityczne Austrii 
wobec carskiej Rosji. W 1895 r. we Lwowie założono „Przegląd Wszechpolski”, któ-
rego redaktorem był Roman Dmowski. Na terenie Galicji Narodowa Demokracja mo-
gła rozwinąć legalną działalność. Zaczęli tu przybywać z Królestwa, z obawy przed 
aresztowaniem, najaktywniejsi jej działacze. We Lwowie osiedli Roman Dmowski  
i Jan Popławski. W Krakowie w 1898 r. zamieszkał Zygmunt  Balicki, główny organi-
zator w 1897 r. Związku Młodzieży Polskiej Zet i współorganizator Ligi Narodowej. 
W 1898 r. pojawił się Z. Balicki, w 1887 r. główny organizator Związku Młodzieży 
Polskiej, „Zetu” i Ligi Narodowej w Królestwie Kongresowym.
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Od 1904 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Stronnictwo Demokratyczno-Naro-
dowe. We Lwowie w latach 1902–1914 przy redakcji endeckiego „Słowa Polskiego” 
funkcjonował Związek Naukowo-Literacki, pełniący rolę salonu literackiego. Posze-
rzał on zakres wpływów Narodowej Demokracji na terenie miasta. Należeli doń m.in. 
poeta i profesor Uniwersytetu Lwowskiego Jan Kasprowicz oraz Jan Gwalbert Pawli-
kowski – prof. Akademii Rolnej w Dublanach [Wapiński 1980: 74 i n.]. 

W 1902 r. środowisko endeckie powołało Szkołę Nauk Politycznych, wśród za-
łożycieli byli m.in. J.G. Pawlikowski i Władysław Studnicki [Kozicki 1964: 178].

W 1905 r. pracę w Akademii Rolnej w Dublanach podjął prof. Stanisław Grabski 
– czołowy działacz endecji. Narodowa Demokracja, broniąc programowo narodu, 
przejęła na gruncie Galicji spadek po działaczach pracy organicznej.

W oficjalnej działalności szkoleniowej Bratniej Pomocy nie podejmowano już 
spraw politycznych i społecznych. Tematyka odczytowa dotyczyła głównie zagad-
nień rolniczych oraz literackich i pedagogicznych. W roku akademickim 1908/09  
i 1909/10 dotyczyła: „Hodowli i uprawy buraków cukrowych”, „Higieny życia płcio-
wego” oraz „Kwestii ruskiej w Galicji”, „O drenowaniu”, „O wściekliźnie”, „Z histo-
rii rolnictwa w Polsce”, „Zasadnicze pojęcia uprawy łąk i pastwisk” [Sprawozdanie 
1909: 21; Sprawozdanie 1910: 18].

Na rok akademicki 1911/12 zaplanowano wykłady pedagogiczne Jana Władysła-
wa Dawida, które jednak nie doszły do skutku. Wygłoszono więc m.in. takie odczy-
ty, jak: dr Jan Bandrowski „W obronie naszych zdrojów”, dr Trzciński „O produk-
cji, przeróbce i stosowaniu nawozów potasowych”, Tytus Filipowicz „zagadnienia 
postępu w Polsce”, prof. M. Raciborski „Młodość roślin”, dr K. Rouppert „Z flory 
Tatr” oraz cykl wykładów o Hugonie Kołłątaju w setną rocznicę jego śmierci. Były 
to: prof. M. Janika „Życie i działalność H. Kołłątaja” oraz rektora B. Pawlewskiego 
„Kołłątaj jako przyrodnik” [Sprawozdanie 1912: 10 i n.]. W wykładach uczestniczyło 
od 50 do 100 słuchaczy. Nie organizowano już uroczystych wieczorków rocznico-
wych ogólnie dostępnych dla publiczności.

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła gwałtowna eksplozja nacjonalizmu  
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przyczyną był brak państwowości dla wie-
lu narodów i istnienie licznych pogranicz narodowościowych. W sytuacji Polaków 
dodatkowe znaczenie miało rozbicie ziem polskich na trzy państwa zaborcze oraz 
nasilająca się rusyfikacja i germanizacja. 

Jak wspomina Marian Januszajtis – student Akademii Rolniczej w latach 1909–
1912, a następnie asystent w Katedrze Botaniki, Morfologii i Fizjologii Rolnej pod 
kierownictwem prof. dra Seweryna Krzemieniewskiego: „brałem udział we wszyst-
kich przejściowych tajnych organizacjach i związkach, które wczesną wiosną 1910 r. 
skonkretyzowały się w trwałej postaci tajnej Organizacji Armii Polskiej i jej jawnego 
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odpowiednika – Polskich Drużyn Strzeleckich. Brałem bezpośredni czynny udział 
w formowaniu się tych organizacji i należałem do ich władz naczelnych” [Żegota-
Januszajtis 1993: 11].

Od 1908 r. wśród studentów w Dublanach nasiliły się orientacje niepodległościowe. 
W tymże roku delegaci z Dublan uczestniczyli w zebraniu organizacyjnym Związku 
Walki Czynnej. Organizowane przez Polski Związek Wojskowy szkoły podoficerskie 
miały swoje filie w Dublanach i w sąsiednim Malechowie. W 1914 r. znaczna część 
studentów i pracowników wstąpiła w szeregi Legionów (m.in. Adam Ajdukiewicz, syn 
prof. Akademii i Marian Januszajtis, późniejszy generał Wojska Polskiego.

Idea walki zbrojnej w świadomości studentów znalazła się więc na pierwszym 
miejscu, a na drugi plan zeszła dotychczasowa praca pozytywistyczna.

c) Biblioteka

Zbiory biblioteczne zajmowały szczególne miejsce w działalności Bratniej Po-
mocy, stanowiły istotną część jej funkcjonowania i miały statutowe uzasadnienie. W 
latach 1869–1878, a więc w początkowym dwudziestoleciu, budowano ją od pod-
staw. W 1869 r. zakupiono pierwsze egzemplarze skryptów. W latach następnych 
kupowano po kilkadziesiąt książek. Dynamiczny rozwój biblioteki studenckiej zaczął 
się od roku 1878, czyli od przekształcenia szkoły w uczelnię publiczną. Już w 1883 r. 
zakupiono 246 książek w 393 tomach za 850,50 złr. Biblioteka liczyła wówczas 1873 
dzieła w 2670 tomach, a jej wartość wynosiła 5211,70 złr. Jak podano w sprawozda-
niu: „Jednym z uzasadnionych zadań naszych było gorliwe usiłowanie w zaopatrze-
nie biblioteki w dzieła najbardziej pożyteczne” [Sprawozdanie 1884: 3].

Zbiory biblioteczne początkowo miały różny profil, podzielono je na 10 działów. 
Były to: rolnictwo i administracja (100 pozycji), hodowla i weterynaria (86), leśnic-
two, ogrodnictwo, pszczelarstwo i rybołówstwo (66), matematyka, inżynieria wiej-
ska i technologia (55), nauki przyrodnicze (169), nauki państwowe, społeczne, prawo  
i filozofia (223), beletrystyka (424), historia i archeologia (193), pisma zbiorowe 
(228) i dzieła inne (73). 1616 pozycji było polskojęzycznych, w języku niemieckim 
– 184, w innych – 73 [Sprawozdanie 1884: 3].

Zbiory biblioteczne zasilali również ofiarodawcy, m.in. dr A. Wawnikiewicz,  
M. Piniński, Leon Piniński, prof. A. Freund, prof. Kubicki, A. Popiel. Prof. Juliusz Au 
ofiarował 1700 książek z domowej biblioteki.

Integralna częścią biblioteki była czytelnia. Udostępniane odręcznie czasopisma 
liczyły 71 tytułów, podzielonych na czasopisma polityczne, naukowe i społeczne 
oraz literackie. Wśród periodyków politycznych były: „Dziennik Polski”, „Dzien-
nik Poznański”, „Gazeta Narodowa”, „Diło”, „Wiek”, „Gazeta Lwowska”, „Kraj”, 
„Strażnica Polska”, „Sztandar Polski”. Dział pism naukowych i społecznych obej-
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mował: „Ateneum”, „Bartnik”, „Czasopismo Techniczne”, „Gazetę Rolniczą”, „Go-
spodarza”, „Gospodynię Wiejską”, „Inżynierię i Budownictwo”, „Kosmos”, „Ku-
rier Rolniczy”, „Rola”, „Rolnik”, „Niwa”, „Ogrodnik Polski”, „Prawda”, „Przegląd 
Sądowy i Administracyjny”, „Przegląd Akademicki”, „Przegląd Polski”, „Przegląd 
Tygodniowy”, „Przyrodnik”, „Pszczelarz”, „Sylwa”, „Wszechświat”, „Ziemianin”. 
Interesowano się również pismami literackimi, jak np.: „Biesiada Literacka”, „Kło-
sy”, „Łowiec”, „Tygodni Ilustrowany”, „Tygodnik Powszechny”, „Przewodnik Bi-
bliograficzny”, „Ojczyzna”, „Chata” [Sprawozdanie 1884: 11]. 

W 1909 r. z biblioteki korzystało 88 spośród 99 członków Bratniej Pomocy, pła-
cąc składkę roczną w wysokości 2 koron. Biblioteka liczyła już 4598 pozycji o war-
tości księgozbioru 19 348 koron (korony wprowadzono w 1895 r. w miejsce złotych 
reńskich). Zbiory biblioteczne podzielono na cztery działy. Dział rolniczy liczył 572 
pozycje, tj. 25%, dział beletrystyczny 1258 pozycji, tj. 55%, dział naukowy 356 po-
zycji, tj. 16% oraz czasopisma 87 tytułów (4%). W charakteryzowanym roku zaku-
piono 91 książek za 869,32 korony [Sprawozdanie 1910: 11].

W ślad za wzrostem liczby posiadanych książek zwiększyła się dynamika wypo-
życzeń. Ilustruje je tabela poniżej.

Tabela 2. Wielkość i struktura wypożyczeń bibliotecznych (1905–1910)

Lp. Tematyka 
Lata 

1905/06 1906/07 1907/08 1908/09 1909/10

1. Rolnicza  162 262 250 356 572
2. Beletrystyczna  775 915 920 1030 1258
3. Naukowa  178 237 300 288 356
4. Czasopisma  36 . 47 90 87

Razem  1151 1414 1517 1764 2273

Źródło: [Sprawozdanie 1910: 12].

Na jednego czytelnika w 1909 r. przypadało 25,2 wypożyczeń, a rok później – 
25,8 wypożyczeń. W 1912 r. zakupiono kompletne wydanie dzieł Adama Mickie-
wicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida. 
Zaprenumerowano także „Wielki Słownik Języka Polskiego”. Ponadto zwiększono 
prenumeratę czasopism do 86, na prenumeratę przeznaczono 609,41 koron, przy 
czym pełną opłatę ponoszono za 10 czasopism. Bezpłatnie otrzymywano 28 czaso-
pism, 25 – ze zniżką, a za zwrotem kosztów – 17 tytułów. Poważny trud organizacyj-
ny i wydatek na utrzymanie biblioteki z czytelnią uzasadniano racjonalną potrzebą 
społeczeństwa: „Musimy iść do chat, obok poważnej pracy fachowej, musimy jąć się 
spraw życia narodowego i społecznego. Musimy mieć z czym pójść. Musimy zdobyć 
szeroką wiedzę życia” [Sprawozdanie 1910: 6].
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Polskie towarzystwa studenckie w okresie autonomii Galicji odegrały istotną rolę 
społeczną w kształtowaniu środowisk naukowych, uczestnicząc w procesie edukacji 
przyszłych uczonych, działaczy politycznych i społecznych, pracowników admini-
stracji państwowej, współtworzyły nowoczesne społeczeństwo polskie u progu od-
zyskania niepodległości.
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Rozdział V

Relacje W sFeRze biznesu
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Mariusz Zieliński

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA 
JAKO ELEMENT 

SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Streszczenie: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zakłada uwzględ-
nienie w zarządzaniu oczekiwań wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Wśród interesa-
riuszy wewnętrznych wymieniany jest personel przedsiębiorstwa. Rozdział dotyczy partycy-
pacji pracowników rozumianej jako udział pracowników w procesie podejmowania decyzji,  
a także partycypacji finansowej i kapitałowej. Część teoretyczna przedstawia założenia kon-
cepcji CSR i zakres partycypacji pracowniczej. Część praktyczna dotyczy działań zaliczanych 
do partycypacji pracowniczej, deklarowanych w ramach CSR przez banki należące do indeksu 
RESPECT, notowane na GPW w Warszawie.

EMPLOYEE PARTICIPATION AS PART 
OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary: The concept of corporate social responsibility (CSR) is assumed to take in 
managing expectations of all stakeholders of the company. Among the internal stakeholders 
is mentioned staff of the company. Chapter deals with employee participation understood 
as the participation of workers in decision-making, as well as the financial and capital par-
ticipation. The theoretical part presents the assumptions of the CSR concept and scope of 
employee participation. The practical part deals with the measures included in the employee 
participation, declared as part of CSR activities of the banks in the RESPECT index, listed 
on the Warsaw Stock Exchange.

Słowa kluczowe: CSR, interesariusze przedsiębiorstwa, partycypacja pracownicza

Keywords: CSR, stakeholders of the company, employee participation

Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR — Corporate Social Responsibility) 
jest definiowana jako proces zarządczy włączający do strategii zarządzania szeroko 
rozumianych i zmieniających się oczekiwań społecznych [Rok 2013: 424]. Zakłada 
się w ramach tej koncepcji, że zarządzający uwzględnią w podejmowanych przez 
siebie decyzjach oczekiwania wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Jedną  
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z podstawowych grup wśród tzw. interesariuszy wewnętrznych przedsiębiorstwa jest 
jego personel. Zarządzanie zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim) ma bardzo sze-
roki zakres, obejmując cały proces kadrowy, od pozyskiwania personelu, przez jego 
rozwój, ocenę i motywowanie, aż po odejścia z przedsiębiorstwa. Sposób jego reali-
zacji zależy m.in. od preferowanego stylu zarządzania, którego elementem jest przy-
jęty w przedsiębiorstwie sposób współpracy kierowników z personelem. Rozdział 
dotyczy partycypacji pracowników, rozumianej jako udział pracowników w procesie 
podejmowania decyzji, a także partycypacji finansowej i kapitałowej.

Przyjętą hipotezą badawczą jest twierdzenie, że już obecnie przedsiębiorstwa, 
stosujące się do zaleceń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, dużą wagę 
przywiązują do partycypacji pracowniczej. Poza wprowadzeniem teoretycznym,  
w celu weryfikacji hipotezy artykułu dokonano analizy raportów i strategii CSR pu-
blikowanych przez spółki notowane na GPW w Warszawie, należące do indeksu RE-
SPECT (tworzonego przez spółki deklarujące zaangażowanie w działania z zakresu 
CSR). Do analizy wybrano spółki sektora bankowego, które są w indeksie RESPECT 
najczęściej reprezentowane (do indeksu RESPECT należy pięć banków).

1. koncepcja csR a paRtycypacja pRacoWnicza

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) doczekała się w literaturze wielu 
definicji [Fifka 2009: 312–314], z których najogólniejsza określa ją jako odpowie-
dzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo [EC Communication 2012: 
2–3]. Istotą CSR z perspektywy jej istoty, jest działanie prospołeczne przedsiębior-
stwa (zarządzających), nastawione na podejmowanie ważnych społecznie inicjatyw 
oraz wspieranie innych podmiotów (gospodarczych, instytucji, społeczności), bez 
względu na perspektywę czasową, w której pojawią się korzyści dla przedsiębiorstwa 
[Bartkowiak 2011: 20]. Patrząc z perspektywy zarządzania, uwzględnienie zasad 
CSR opiera się na poznawaniu i włączaniu zmieniających się oczekiwań społecznych 
do strategii zarządzania, co oznacza ciągłe doskonalenie i stałą współpracę z otocze-
niem przedsiębiorstwa [Rok 2013: 424].

Przedsiębiorstwo podporządkowując się zasadom społecznej odpowiedzialności 
biznesu powinno zwrócić uwagę na trzy obszary działań, tj. współpracę z interesa-
riuszami przedsiębiorstwa, wpływ na środowisko przyrodnicze oraz wpływ na ogólny 
dobrobyt społeczny [Griffin 1996: 146–148]. Jako interesariuszy traktuje się wszystkie 
osoby i instytucje, który są zainteresowane sprzyjaniu realizacji celów danego przed-
siębiorstwa. Jednym z przekrojów klasyfikacyjnych interesariuszy jest wyodrębnienie 
wśród nich wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród interesariuszy wewnętrznych wy-
mienia się właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców) oraz personel przedsiębiorstwa 
(zarządzających, pracowników). Wśród interesariuszy zewnętrznych wymienia się: 
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klientów, dostawców, wierzycieli, społeczność lokalną, stowarzyszenia handlowe, wła-
dze różnych szczebli, sądy, uniwersytety, szkoły, itp. [Rybak 2004: 44–50]. 

Założeniem wyjściowym jest, że uwzględnianie w decyzjach zarządczych ocze-
kiwań interesariuszy przekłada się na poprawę pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstwa w długim okresie [Smith 2011: 13]. Patrząc z perspektywy efektywności 
podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu działań, z jednej 
strony, przedsiębiorstwo musi uwzględniać oczekiwania wszystkich interesariuszy.  
Z drugiej strony, priorytetowo powinni być traktowani interesariusze ponoszący 
część ryzyka przedsiębiorstwa (właściciele, pracownicy, kredytodawcy, przedsię-
biorstwa współpracujące), ponieważ wnoszą oni do przedsiębiorstwa istotne zasoby, 
od których zależy jego przetrwanie [Jeżak 2010: 370–371].

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może znaleźć zastosowanie 
m.in. w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo powinno dążyć 
do pełniejszego wykorzystania zasobów ludzkich, któremu towarzyszy wzrost zado-
wolenia z pracy i wydajności pracowników, co pociąga za sobą ograniczenie kosztów 
ubezpieczeń, problemów prawnych oraz poprawę wizerunku przedsiębiorstwa itp. 
[Hys, Hawrysz 2012: 4]. Pracownicy oczekują stworzenia możliwości rozwojowych, 
odpowiedniego traktowania i uznania dla osiąganych wyników. Czynnikami, jakie 
najczęściej wymienia się jako decydujące o zadowoleniu z pracy personelu są: wy-
nagrodzenie, relacje w pracy i styl kierowania [Czop, Leszczyńska 2012: 27–29].  
Z dwoma ostatnimi z wyżej wymienionych wiąże się zagadnienie zakresu partycypa-
cji pracowniczej stosowanego w przedsiębiorstwie.

O partycypacji w działalności przedsiębiorstwa (wpływie na podejmowane przez 
nie decyzje) można mówić z punktu widzenia wszystkich interesariuszy tj. akcjona-
riuszy, klientów, personelu kierowniczego i wykonawczego, związków zawodowych 
i innych grup wewnątrz organizacji [Pocztowski 2003: 432]. Przyjęty temat opra-
cowania spowodował, że w dalszych rozważaniach pominięto partycypację dwóch 
pierwszych z wymienionych wyżej grup.

Partycypacja pracownicza jest utożsamiana ze zwiększeniem roli pracowników  
w procesie podejmowania decyzji [Armstrong 2003: 636]. Obszary partycypacji pra-
cowniczej są różnie w literaturze przedstawiane. Partycypację dzieli się na bezpośrednią 
i pośrednią, wyodrębnia się także partycypację w zarządzaniu przedsiębiorstwem, party-
cypację własnościową i finansową [Gableta i in. 2009: 251; Borkowska 2007: 549–550; 
Pawlak 2003: 318]. Dla potrzeb opracowania przyjęto, że z perspektywy sposobu uczest-
nictwa pracowników można wyróżnić partycypację bezpośrednią i pośrednią, natomiast 
według rodzaju uczestnictwa, partycypację: kapitałową, własnościową, decyzyjną, in-
formacyjną, konsultacyjną i negocjacyjną (cztery ostatnie można traktować jako formy 
partycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem) [Pocztowski 2003: 433].
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Partycypacja bezpośrednia (w zarządzaniu) może przyjąć charakter: uczestnic-
twa w procesach decyzyjnych, wnioskowania o podjęcie decyzji, przygotowania 
projektów, współdecydowania, uprawomocnienia (pozostawienie części decyzji 
pracownikom), opiniowania, akceptowania decyzji, udziału w realizacji i nadzorze 
wykonania [Gableta i in. 2009: 252; Pawlak 2003: 319]. Partycypacja o charakte-
rze bezpośrednim wspiera podejmowanie decyzji kierowniczych, dzięki zasięgnięciu 
opinii podwładnych, przy czym dla poprawności decyzji istotne jest, aby podwład-
ni ci otrzymali wyczerpujące informacje na temat swojej pracy, możliwości rozwo-
jowych przedsiębiorstwa, problemów związanych z zarządzaniem personelem itd. 
[Gableta i in. 2009: 253]. Partycypacja bezpośrednia odnosi się do jednostek lub grup 
pracowników (potencjalnie może odnosić się do całego personelu), które mają swo-
bodę wyboru sposobu realizacji powierzonych im zadań. W określonym zakresie po-
zostawia się pracownikom możliwość podejmowania decyzji, uczestniczyć mogą oni 
także w zespołach zarządzających zmianą [Borkowska 2007: 549–550]. Jeśli przed-
siębiorstwo zdecyduje się na zlecanie realizacji zadań w autonomicznych grupach, 
pracownicy mogą np. dobrać skład osobowy, wybrać kierownika, dokonać podziału 
wynagrodzenia [Janowska 2002: 189, Juchnowicz 2000: 337–338].

Partycypacja pośrednia pracowników jest realizowana poprzez uczestnictwo przed-
stawicieli załogi w radach nadzorczych, komisjach, komitetach i zespołach doradczych 
oraz za pośrednictwem związków zawodowych [Pocztowski 2003: 433; Juchnowicz 
2000: 338]. Funkcjonowanie partycypacji pracowniczej o charakterze pośrednim opie-
ra się na przyjętych rozwiązaniach instytucjonalnych i strukturalnych. Z tej perspekty-
wy, poważną rolę ustawodawca w Polsce zarezerwował dla związków zawodowych. 
Ich istotność opiera się na tym, że muszą wyrazić zgodę na część decyzji podejmowa-
nych przez zarządzających (w szczególności ustalenie regulaminu pracy, wynagradza-
nia, funduszu świadczeń socjalnych, rozkładu czasu pracy). Partycypacja związków za-
wodowych jest w praktyce niepełna, ponieważ nie we wszystkich przedsiębiorstwach 
związki działają (zwłaszcza nie działają w sektorze małych przedsiębiorstw, które za-
trudniają większość pracowników w sektorze prywatnym), a nawet jeśli działają, nie 
wszyscy pracownicy są ich członkami [Pawlak 2003: 322–323].

Partycypacja finansowa pracowników jest definiowana jako dodatkowe rodzaje 
dochodów bezpośrednich uzależnionych od zysku lub innych mierników działalności 
przedsiębiorstwa, zwykle związanych ze wzrostem efektywności (np. udział pracow-
ników w oszczędnościach związanych z redukcją kosztów wytwarzania) [Janowska 
2002: 137]. Głównym elementem partycypacji finansowej jest udział pracowników 
w zysku wypracowanym przez przedsiębiorstwo. Z kolei partycypacja kapitałowa 
jest związana z tym, że pracownicy stają się współwłaścicielami przedsiębiorstwa 
(udziałowcami, akcjonariuszami). W Polsce często pracownicy stają się akcjona-
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riuszami w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw dotychczas państwowych, co jest 
formą zachęcania do zgody na prywatyzację ze strony związków zawodowych [Paw-
lak 2003: 323–327]. Wzrost udziału załogi w kapitale przedsiębiorstwa może być 
także wynikiem zastosowania długookresowych bodźców, stosowanych głównie  
w odniesieniu do osób zarządzających przedsiębiorstwem. Wynagrodzenia długoter-
minowe (odroczone) mogą przyjąć formę: bodźców opartych na własności (akcji lub 
opcji na akcje), bodźców własnościowych powiązanych z efektami (uzależnionych 
od osiągnięcia wybranych mierników absolutnych i/lub względnych), bodźców fi-
nansowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowych [Borkowska 2001: 361–371].

Jako część strategii zarządzania zasobami ludzkimi, partycypacja pracownicza 
zmierza do stworzenia zatrudnionym możliwości rozwijania ich potencjału, zwiększe-
nia ich zaangażowania w realizację zadań, a co z tym związane, wzrost efektywności 
pracy [Pocztowski 2003: 432–433; Mc Kenna, Beech 1999: 229]. Poza powyższymi, 
wśród pozytywnych efektów rozszerzania partycypacji pracowniczej wymienia się: 
wzrost motywacji do pracy, zadowolenia, samopoczucia, identyfikacji pracowników 
z przedsiębiorstwem i spadek liczby konfliktów wewnętrznych [Armstrong 2003: 637, 
Adamiec, Kożusznik 2000: 212, Juchnowicz 2000: 340, Janowska 2002: 188–191].

2. paRtycypacja pRacoWnicza 
na pRzykładzie sektoRa bankoWego W polsce

Weryfikację hipotezy postawionej we wstępie, że już obecnie przedsiębiorstwa 
stosujące się do zaleceń koncepcji CSR dużą wagę przywiązują do partycypacji pra-
cowniczej, można oprzeć na analizie danych udostępnianych przez przedsiębiorstwa 
należące do indeksu notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Indeks RESPECT obejmuje obecnie 24 spółki reprezentujące kilka sektorów gospo-
darki. Do analizy wybrano sektor bankowy, który reprezentowany przez największą 
liczbę spółek (należy do niego pięć banków), a także relatywnie najszerzej odnosi 
się do partycypacji pracowniczej w publikowanych materiałach. W tabeli 1 przed-
stawiono deklaracje pięciu banków na temat partycypacji pracowniczej, pochodzące  
z publikowanych na stronach internetowych raportach społecznej odpowiedzialności 
i/lub deklarowanych przez poszczególne banki strategiach CSR. Deklaracje w dzie-
dzinie partycypacji pracowniczej podzielono na trzy grupy, tj.: deklaracje wskazujące 
na udział personelu w zarządzaniu, deklaracje dotyczące przepływu informacji we-
wnątrz organizacji oraz partycypację finansową (kapitałową).

Trzeba podkreślić, że wszystkie analizowane banki stanowią część ponadnaro-
dowych grup bankowych, często zaszczepiających swoją kulturę organizacyjną na 
gruncie polskim. Częścią kultury organizacyjnej jest podejście do społecznej odpo-
wiedzialności biznesu i zasad partycypacji pracowniczej. 

Mariusz Zieliński
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Tabela 1. Obszary partycypacji pracowniczej w strategiach CSR deklarowane przez banki 
należące do indeksu RESPECT na GPW

Spółka Deklaracje w dziedzinie partycypacji pracowniczej

Bank
Millenium

Otwartość i dialog ze wszystkimi interesariuszami. Możliwość wyrażania opinii przez pra-
cowników, dialog z pracownikiem, badanie potrzeb, motywacji i satysfakcji pracownika 
(satysfakcja z pracy, z relacji z przełożonym, chęć polecenia Banku jako pracodawcy).
Komunikacja – Intranet, wewnętrzny magazyn publikujący materiały autorstwa pracow-
ników, „Platforma wymiany wiedzy” – portal dotyczący segmentu bankowości korpora-
cyjnej), przypadki dyskryminacji można zgłaszać dowolnej osobie zajmującej stanowisko 
kierownicze.
Pula premiowa zależna od zysku Banku. Wynagrodzenia odroczone osób zarządzających 
– w 50% wypłacane w instrumentach zależnych od kursu akcji Banku.
Badanie opinii pracowników na temat potrzeb, poziomu zadowolenia, tworzenie inicja-
tyw, dążenie do zwiększenia zaangażowania pracowników.

Bank BPH

Nastawienie na komunikację i satysfakcję pracowników w celu stabilizacji zatrudnienia. 
Wspieranie różnorodności, możliwość poinformowania o przejawach dyskryminacji do-
wolnej osoby pełniącej funkcje kierowniczą.
Część zmiennego wynagrodzenia zarządzających zależy od osiąganego kursu akcji Banku.

BZ WBK

Komórka  innowacyjna  –  stwarza  możliwości  zgłaszania  propozycji  dotyczących  wybra-
nych aspektów działania, usprawnień funkcjonowania banku, co stwarza poczucie współ-
kreowania rozwiązań. Wymiana najlepszych praktyk w grupie bankowej przez staże, grupy 
robocze, grupy projektowe. Prowadzone przez firmę zewnętrzną badanie dotyczące czyn-
ników decydujących o zaangażowaniu pracowników, potrzeby wsparcia ze strony praco-
dawcy, przestrzegania etyki. Program Zarządzanie Efektywnością Pracy, zachęcający do 
dialogu miedzy menedżerem a pracownikiem w procesie realizacji zadań (partnerska rela-
cja, dialog i wymiana informacji, angażowanie pracownika i jego rozwój).
Otwartość i szczerość w relacjach z pracownikami, możliwość zgłaszania anonimowo wąt-
pliwości, nieprawidłowości, wykroczeń z zakresu etyki, polityka różnorodności (przeciw-
działanie dyskryminacji).
Program motywacyjny „Akcje za wyniki” obejmujący około 500 kluczowych pracowników.

Bank 
Handlowy

Standardy przywództwa oparte na: budowaniu wartości dla klienta, nastawieniu na re-
zultaty, przewodzeniu zmianom, działaniu jak właściciel, partnerstwie, budowie spraw-
nych zespołów.
Stosowanie dobrych praktyk zgodnych z ładem korporacyjnym, rozwój talentów, kultura 
różnorodności (awans za zasługi, zasada szacunku w relacjach międzyludzkich).
Program  świadczeń  kapitałowych  –  wybranym  pracownikom  oferowane  są  nagrody  
w formie akcji lub opcji na akcje, zarządzającym mającym wpływ na profil ryzyka banku 
przysługuje zmienne wynagrodzenie w formie akcji w zależności od wyników indywidu-
alnych i całego Banku.

ING Bank 
Śląski

Przyjazne i elastyczne środowisko pracy zachęcające do współpracy i kreatywności, na-
stawienie na dialog, staże rozwojowe (w tym zagraniczne). Badanie opinii pracowników 
przez firmę zewnętrzną.
Informowanie o strategii na spotkaniach z kierownictwem, społeczności pracowników 
na bazie Intranetu, rozmowa roczna oparta na dwustronnej informacji.
Zadania premiowe członków zarządu dzielą się na finansowe (zysk brutto, koszt ryzyka 
finansowego) i niefinansowe (m.in. realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i kultury 
różnorodności).

Źródło: www.bankmillenium.pl; www.bph.pl; www.bzwbk.pl; www.citibank.pl; www.in-
gbank.pl [dostęp 12.02.2015]
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Analizowane banki mają różne podejścia do raportowania społecznej odpowie-
dzialności biznesu, ich raporty cechuje różna szczegółowość i różny zakres prezen-
towanego materiału. Raporty nie zawsze są w pełni aktualne (np. ostatni dostępny 
raport z zakresu CSR Banku BPH dotyczy 2012 roku). Jeden z analizowanych pod-
miotów (Bank Handlowy) nie ogłosił jak dotąd osobnego raportu CSR dla rynku 
polskiego.

Specyfika sektora bankowego, cechującego się postępowaniem opartym na ści-
słych procedurach (także zaczerpniętych z rozwiązań ponadnarodowych) powoduje, 
że partycypacja pracowników w procesie zarządzania jest stosunkowo ograniczona. 
Do tego zakresu partycypacji najszerzej odnosi się w swoim raporcie Bank BZWBK, 
wskazując na funkcjonowanie komórki innowacyjnej, programu nakierowanego na 
wzrost efektywności pracy, wymianę najlepszych praktyk w ramach grupy banko-
wej oraz badania zaangażowania pracowników przez firmę zewnętrzną. Pozostałe 
analizowane banki w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu pozostają 
na poziomie bardziej ogólnych deklaracji, podkreślając: nastawienie na dialog, ba-
danie potrzeb, motywacji i satysfakcji pracownika (Bank Millenium), badanie opinii 
pracowników na temat potrzeb, poziomu zadowolenia, tworzenie inicjatyw, dążenie 
do zwiększenia zaangażowania pracowników (Bank BPH), partnerstwo, budowanie 
zespołów (Bank Handlowy), zachęcanie do współpracy i kreatywności, nastawienie 
na dialog, staże rozwojowe (ING Bank Śląski).

W dziedzinie przepływu informacji miedzy kierownictwem a personelem wyko-
nawczym występuje duże zróżnicowanie podejść. Banki w sposób bezpośredni lub 
pośredni deklarują współpracę na linii kierownictwo – pracownicy, zwracając uwagę 
na: otwartość i szczerość w relacjach z pracownikami (BZWBK), nastawienie na 
komunikację i satysfakcję pracowników (bank BPH), dialog z pracownikiem (Bank 
Millenium), stosowanie dobrych praktyk zgodnych z ładem korporacyjnym, rozwój 
talentów (Bank Handlowy), informowanie o strategii na spotkaniach z kierownic-
twem, rozmowę roczną opartą na dwustronnej informacji (ING Bank Śląski). Dwa 
z analizowanych banków zwracają uwagę na Intranet jako sposób budowania spo-
łeczności pracowników, cztery jako istotne uznają wspieranie różnorodności (ograni-
czenie przejawów dyskryminacji i łamania zasad etycznych), m.in. przez możliwość 
zgłaszania uchybień w tym zakresie z pominięciem drogi służbowej.

Wszystkie analizowane banki uwzględniają rozwiązania należące do partycypacji 
finansowej (kapitałowej). Z reguły instrumenty tego rodzaju partycypacji skierowane 
są do osób zarządzających. Najszerszą docelową grupę dla motywatorów finanso-
wych (kapitałowych) wskazuje Bank BZWBK, stwierdzając, że program motywa-
cyjny „Akcje za wyniki” obejmuje około 500 kluczowych pracowników. Pozosta-
łe banki stwierdzają, że część zmiennego wynagrodzenia zarządzających zależy od 
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osiąganego kursu akcji (Bank Millenium, Bank BPH) lub wybranym pracownikom 
oferowane są nagrody w formie akcji lub opcji na akcje (Bank Handlowy). Intere-
sujące z punktu widzenia tytułu opracowania są podstawy do premiowania zarzą-
dzających deklarowane przez ING Bank Śląski. Poza uzależnieniem premiowania 
od uzyskiwanych wyników finansowych, jako podstawa premiowania pojawiło się 
realizowanie zasad zrównoważonego rozwoju i kultury różnorodności.

Zakres deklarowanych przez analizowane podmioty działań, które można zali-
czyć do partycypacji pracowniczej wskazuje, że problematyka ta odgrywa istotną 
rolę w funkcjonowaniu sektora bankowego. W publikowanych raportach (strate-
giach) CSR analizowane banki w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do 
partycypacji pracowniczej (udziału personelu w zarządzaniu, przepływu informacji 
wewnątrz organizacji oraz partycypacji finansowej i/lub kapitałowej). Trzeba zazna-
czyć, że analizowane podmioty należą do ponadnarodowych grup bankowych i czę-
sto są w nich implementowane rozwiązania stosowane w krajach, gdzie zanjdują się 
ich centrale. Z jednej strony, sektor bankowy nie jest więc w pełni reprezentatywny 
dla gospodarki polskiej (polskich przedsiębiorstw). Z drugiej strony, publikowane za-
łożenia strategiczne przyjęte w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogą 
być traktowane jako źródło dobrych praktyk dla innych przedsiębiorstw. Dodać na-
leży, że źródłem takim mogą być także inne przedsiębiorstwa należące do indeksu 
RESPECT, nie tylko te należące do korporacji ponadnarodowych.

podsumoWanie

Analiza obszarów partycypacji pracowniczej uwzględnianych w raportach 
(strategiach) CSR prezentowanych przez banki należące do indeksu RESPECT na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych potwierdza, że wszystkie anali-
zowane spółki traktują partycypację pracowniczą jako element społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Deklaracje w tym zakresie podzielono na: odnoszące się 
do udziału personelu w zarządzaniu, dotyczące przepływu informacji wewnątrz 
organizacji oraz dotyczące partycypacji finansowej (kapitałowej). Mimo dużych 
różnic w raportowaniu działań z zakresu CSR poszczególnych banków, wszystkie 
one deklarowały pewne działania w ramach każdym z wyodrębnionych wyżej ob-
szarów partycypacji pracowniczej. Relatywnie ograniczona okazała się partycypa-
cja bezpośrednia (w zarządzaniu), co wynika prawdopodobnie ze specyfiki sektora 
bankowego, którego działania oparte są na ścisłych procedurach, także zaczerpnię-
tych z rozwiązań ponadnarodowych. Wszystkie analizowane banki deklarują pew-
ne działania zmierzające do dobrego przepływu informacji między zarządzającymi  
a personelem, przewidują także premiowanie (głównie osób zarządzających) zależ-
ne od wyników uzyskiwanych przez bank.

Partycypacja pracownicza jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
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Ponieważ wszystkie analizowane spółki wyodrębniły w strategii CSR problema-
tykę partycypacji pracowniczej, można hipotezę artykułu, że już obecnie przedsię-
biorstwa stosujące się do zaleceń koncepcji CSR dużą wagę przywiązują do partycy-
pacji pracowniczej, uznać za potwierdzoną.
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