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Od redakcji
Szanowni Państwo
Przekazywany obecnie do rąk naszych Czytelników kolejny egzemplarz „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” zawiera wachlarz edukacyjnych pytań, problemów, wyników badań oraz ich interpretacji. Treść tomu – naszym zdaniem – powinna skłaniać do refleksji i przemyśleń nad sensem zabiegów wychowawczych
z perspektywy dalekosiężnych skutków ich realizacji. Na tom składa się siedem
artykułów traktujących o edukacji i wychowaniu, z których większa część przedstawiona jest w kontekście sztuki muzycznej, teatralnej, plastycznej. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni różnej proweniencji; związani zarówno
z lubelskim środowiskiem uniwersyteckim – Wydziałem Pedagogiki i Psychologii,
jak i innymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Ivana Franki w Drohobyczu.
Tom otwierają artykuły usytuowane w aspekcie sztuki. I tak, Mirosław Grusiewicz tekst swój poświęca historii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce; wyjaśnia przyczyny przeobrażeń, jakie dokonały się na przestrzeni lat z jednoczesnym
wskazaniem na przeprowadzone reformy oświatowe. Natomiast Ewa Tomaszewska przedstawia oddziaływanie teatru dla dzieci i młodzieży jako środek wspomagający indywidualną pracę osoby na rzecz wewnętrznej integracji i poszukiwania
tożsamości. Głównym celem rozważań podjętych w artykule Eweliny Koniecznej
jest kwestia aktywizacji i integracji społecznej seniorów przez uczestnictwo w kulturze filmowej. W dalszej partii tomu znalazł się artykuł Wojciecha Bobrowicza
traktujący o realizowanym w dwudziestu siedmiu dzielnicach Lublina programie
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin „Dzielnice Kultury”. Szczegółowej analizy
programów nauczania zajęć praktycznych w Polsce międzywojennej, kwalifikowanych obok „rysunków” i „śpiewu” jako przedmiot artystyczny, dokonuje w swoim
opracowaniu Alicja Lisiecka. Całość tomu zamykają teksty w języku ukraińskim.
Marija Czepil przybliża polskiemu czytelnikowi teoretyczne podstawy kształce© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
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nia nauczycieli na Ukrainie. Natomiast tekst Oresty Karpenko przedstawia polskie doświadczenia związane z opieką nad dzieckiem w latach 1945–1973, jako
swego rodzaju informację dla współczesnej Ukrainy. 				
Żywiąc nadzieję na dalszą współpracę z Państwem; wymianę naukowych doświadczeń i konstruktywną refleksję pozostaję z poważaniem:
Redaktor naczelna
Dr hab. Anna Żukowska prof. UMCS

Mirosław Grusiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przemiany edukacji muzycznej w świetle reform
oświatowych PRL i III Rzeczpospolitej1
Edukacja, w tym muzyczna podlega ciągłym zmian, niemniej punktami zwrotnymi są przeprowadzane co jakiś czas (w Polsce ostatnio dość często) reformy
oświaty, zmieniające ustrój szkolnictwa, jego strukturę i zarządzanie oraz niosące
z sobą większe lub mniejsze zmiany programowe. W artykule dokonamy analizy przemian powszechnej edukacji muzycznej w kontekście reform oświatowych,
jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 70 lat, począwszy od zakończenia II
wojny światowej a skończywszy na obecnie zaplanowanej, likwidującej gimnazja.
Biorąc pod uwagę reformy i istotne zmiany w edukacji muzycznej okres ten
podzieliśmy na siedem etapów, które kolejno omówimy:
1. 1945–1962 – realizacja przedmiotu „śpiew”.
2. 1962–1978 – realizacja przedmiotu „wychowanie muzyczne”.
3. 1978–1989 – realizacja przedmiotu „muzyka” w warunkach PRL.
4. 1989–1999 – realizacja przedmiotu „muzyka” po przemianach ustrojowych.
5. 1999–2009 – realizacja przedmiotu „muzyka/sztuka” po reformach z 1999
roku.
6. 2009–2016 – edukacja muzyczna po reformach programowych z 2009 roku.

Podobne zagadnienia ujęte są w jednym z rozdziałów (Wprowadzenie w problematykę.
Powszechna edukacja muzyczna w Polsce w latach 1957–2013) książki: M. Grusiewicz Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce,
Wydawnictwo UMCS oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin 2015, s. 129–166.
1
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W ramach tej struktury skupimy się na edukacji muzycznej realizowanej
w szkole, niemniej poruszymy też zagadnienia związane z działaniami pozaszkolnymi, w tym z amatorskim uprawianiem muzyki oraz z tym co określamy jako
animację muzyczną.
Istotą każdej reformy oświatowej jest dokonanie zmian za sprawą ustaw i rozporządzeń, wprowadzanych przez administrację szkolną w ściśle określonym czasie. I jak słusznie zauważa Wincenty Okoń mają one na celu dostosowanie systemu do permanentnie zachodzących przemian w oświacie oraz do zakładanych
i przewidywanych jako konieczność dostosowania oświaty do zmieniających się
warunków, potrzeb społecznych i kulturowych. U podstaw reform leżą głębsze
przesłania. Podstawowym paradygmatem wytyczającym większość reform w drugiej połowie XX wieku, jak i obecnie jest dążność do jak największej powszechności edukacji, jak również jej demokratyzacja, niwelowanie barier dostępu do szkół.
Obejmują one zmianę ustroju, organizacji całego systemu szkolnictwa lub niektórych jego części oraz treści nauczania2.
Najbardziej zauważalnym elementem każdej reformy szkolnej stanowią zmiany
struktury systemu oświaty. Każda z reform niesie też zmiany w treściach i sposobach nauczania, te jednak dzieją się trochę niezależnie od zamysłów reformatorów.
Metodyka i praktyka szkolna rozwija się stale, bezpośrednio zależy od nauczycieli
i dydaktyków, wiąże się z tradycją i nie można jej zacząć od nowa, oddzielając to
co było grubą kreską. I w tym zakresie reformy jedynie mają moc wspierania albo
osłabiania pewnych działań, mają moc wytyczania pewnych kierunków3.
Reformy szkolnictwa były też istotne dla powszechnej edukacji muzycznej,
zmieniały jej ulokowanie w systemie i jej znaczenie. I w niniejszy tekście przyjrzymy się jak zmieniała się edukacja muzyczna na przestrzeni lat i na ile te zmiany
uwarunkowane były wprowadzanymi reformami oświaty.

1. Edukacja muzyczna w pierwszych latach po II wojnie światowej
Wielu badaczy zagadnienia analizując polską oświatę zaraz po II wojnie światowej zwraca uwagę na stan zniszczeń i spustoszenia materialnego oraz wyniszczenie
inteligencji i nauczycieli, w tym brak kadry i warunków do podjęcia zorganizowanego nauczania. Wielkie znaczenie dla edukacji przypisuje się Ogólnopolskiemu
Zjazdowi Oświatowemu w Łodzi, jaki miał miejsce w 1945 roku4. Większość postulatów i ustaleń Zjazdu z uwagi na uwarunkowania polityczno-gospodarcze znaPor.: W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s. 172.
Por.: J. Gęsicki, Gra o nową szkołę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
4
Por.: S. Mauersberg, Rozwój oświaty w Polsce Ludowej [w:] J. Miąso, Historia wychowania.
Wiek XX, PWN, Warszawa 1980, s. 289–291, 298–306; J. Krasuski Historia wychowania, WSiP,
Warszawa 1989, s. 219; M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje powszechnego wychowania
muzycznego. Tradycje – współczesność, WSiP, Warszawa 1987, s. 107.
2
3
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lazła swoje odbicie dopiero w reformach szkolnictwa z 1961/62 roku, niemniej
przez szereg lat stanowił on punk odniesienia, zapoczątkował ogólnopolską debatę
na temat oświaty, wytyczył kierunki przemian.
Wydaje się naturalnym, iż wznawiając szkolnictwo polskie po latach wojny
i okupacji odwołano się do ustroju obowiązującego przed napaścią Niemiec na
Polskę. Wprowadzono jednolitą obowiązkową 7-letnią szkołę powszechną5 (podstawową), 3–4-letnie gimnazja oraz 2-letnie licea. Sytuacja ta trwała do 1948 roku6.
W edukacji muzycznej w 1945 roku również nawiązano do okresu międzywojennego – przedmiot „śpiew” wprowadzono w wymiarze 2 godzin tygodniowo we
wszystkich klasach siedmioletniej szkoły powszechnej, obowiązkowym uczyniono
również udział w chórze szkolnym. Lekcje śpiewu były również realizowane w gimnazjach i liceach. Pierwsze lata powojenne (1945–1948) należy jednak uznać za stan
przejściowy. Jak podaje Maria Przychodzińska, niemal co roku publikowano nowe
siatki godzin i programy nauczania, ze stałą tendencją do marginalizacji przedmiotu7.
W zakresie treści nauczania pierwsze programy powojenne przedmiotu śpiew
nawiązywały do tych z 1920 roku. Przeładowane były wiadomościami z zasad muzyki i ćwiczeniami słuchowymi, podkreślano w nich doniosłą rolę śpiewu (podstawą edukacji muzycznej były pieśni masowe, szkolne oraz ludowe), marginalne
zaś miejsce zajmowało poznawanie literatury muzycznej, słuchanie muzyki. Treści nauczania stały trochę w sprzeczności z górnolotnymi celami, jakie zakładały
programy, tj. rozpowszechnienie kultury muzycznej oraz rozbudzanie i utrwalanie
zamiłowania do muzyki8.
Znaczne zmiany w oświacie nastąpiły po 1948 roku. Przede wszystkim ujednolicono cały system szkolnictwa ogólnokształcącego. W miejsce trzyetapowego,
12-letniego szkolnictwa, wprowadzono 11-letnią szkołę ogólnokształcącą składająca się z 7-letniej szkoły podstawowej oraz z 4-letniego liceum. Skrócenie nauki
tłumaczono względami społecznymi i ekonomicznymi9. Podstawową konsekwencją tych zmian stały się bardziej przeładowane programy nauczania, gdyż starano
się treści kształcenia przewidziane wcześniej na 12 lat nauki zmieścić w rok krótszym czasie.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż przełom lat 40. i 50. XX wieku cechowała silna ofensywa ideologiczna, której celem było pozyskanie społeczeństwa
dla budowania socjalizmu, kształtowanie naukowego poglądu na świat. Z tego też
powodu, po 1948 roku znacznie ograniczone zostały przedmioty humanistyczne,
5

roku.

Nazwa „szkoła podstawowa” oficjalnie została wprowadzona po reformach szkolnictwa 1948

6
Por.: S. Mauersberg, Rozwój oświaty... dzieło cyt., s. 306–319; J. Krasuski, Historia wychowania, dzieło cyt., s. 220–221.
7
M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje..., dzieło cyt., s. 111–112.
8
Por.: tamże.
9
Por. S. Mauersberg, Rozwój oświaty..., dzieło cyt., s. 349; J. Krasuski, Historia wychowania...
dzieło cyt., s. 222–224.

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

11

Studia Kulturowo-Edukacyjne

artystyczno-techniczne oraz religia na korzyść przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Lekcje śpiewu pozostały wyłącznie w szkole podstawowej w wymiarze
jednej godziny tygodniowo. Obowiązkowy przestał być chór szkolny. Warto tu
jednak zwrócić uwagę, iż mimo silnej presji władz Polski Ludowej i ideologizacji
szkoły w podręcznikach szkolnych z tamtego okresu nie znajdziemy przykładów
pieśni socrealistycznych o nachalnej indoktrynacji, zachwalających nowy ustrój,
raczej odnosiły się one do świąt państwowych, odbudowy kraju, szacunku do ludzi
pracy, wnosiły element patriotyzmu i solidarności społecznej10.
Mimo wspomnianego ewidentnego pogorszenia warunków realizacji nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących, co pociągnęło za sobą odejście z pracy
wielu aktywnych, kompetentnych i ambitnych nauczycieli, na kilka pozytywnych
elementów tego okresu zwraca uwagę zarówno Maria Przychodzińska jak i Wojciech Jankowski. Autorzy ci podkreślają dostosowane do życia i potrzeb społecznych programy do przedmiotu śpiew, jakie powstały w tamtym okresie. Śpiewanie
piosenek nadal pełniło w nich dominującą rolę (od tamtego okresu aż do przełomu roku 1989 utrwalił się zwyczaj zamieszczania w programach 10 obowiązkowych pieśni do nauczenia się przez ucznia w ciągu roku szkolnego), ale znacznie
ograniczone zostały wiadomości z teorii muzyki i ćwiczenia typu solfeżowego.
W nowych programach zwrócono uwagę na poznawanie dzieł muzycznych, słuchanie muzyki uczyniono integralną częścią zajęć muzycznych. Autorzy ci zwracają również uwagę, iż marginalizacja szkolnej edukacji muzycznej nie wynikała
z niedoceniania przez władze znaczenia kultury w rozwoju człowieka, gdyż ten element w ideologii socjalistycznej był istotnym, ale na wzór Związku Radzieckiego
podniesienie kultury muzycznej społeczeństwa upatrywano w amatorskim ruchu
muzycznym, w działalności domów kultury, w rozwoju szkolnictwa muzycznego
i instytucji muzycznych11. Tu ciekawą inicjatywą zapoczątkowaną jeszcze w 1945
roku były szkoły umuzykalniające, a w późniejszych latach ogniska muzyczne.
Szkoły umuzykalniające przetrwały tylko kilka lat, większość z nich przekształciła się w szkoły muzyczne, część w ogniska muzyczne. Niemniej wniosły
one istotny wkład w rozwój nowego myślenia o edukacji muzycznej, uświadomiły
one potrzebę instytucjonalnej organizacji pośredniego kształcenia muzycznego
funkcjonującego między szkołą powszechną a zawodową. Szkoły te miały kształcić amatorów muzyki, członków amatorskich zespołów muzycznych, chórów i orkiestr, miłośników i melomanów12.
Por.: M. Grusiewicz, Podręczniki szkolne do przedmiotu muzyka w szkolnictwie ogólnokształcącym — spełnione i niespełnione oczekiwania, [w:] M. Suświłło (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, Olsztyn 2006, s. 244–247; M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje...,
dzieło cyt., s. 112; J. Prosnak, Polihymnia ucząca... dzieło cyt., s. 139.
11
Patrz: W. Jankowski, Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej, PZWS, Warszawa
1970, s. 47–49; M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje..., dzieło cyt., s. 111– 115.
12
Patrz: W. Jankowski, Polskie szkolnictwo muzyczne. Geneza i ewolucja systemu, Akademia
Muzyczna im. F. Chopina i Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 2002, s. 35–46;
10

12
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W literaturze przedmiotu powstanie ognisk muzycznych przyjęło się wiązać z założonym w 1945 roku w Łodzi Ludowym Instytutem Muzycznym (LIM)
i z osobami Józefa Karola Lasockiego oraz Józefa Powroźniaka, którzy wnieśli olbrzymi wkład w ich upowszechnianie i rozwój13. Ogniska muzyczne – realizujące
naukę gry na instrumentach, przede wszystkich na fortepianie, akordeonie i gitarze, ale również na instrumentach smyczkowych i innych szarpanych, perkusyjnych i w zakresie śpiewu oraz prowadząc naukę podstaw teorii wiedzy o muzyce
i zaznajamiając z literaturą muzyczną a dla najmłodszych prowadząc zajęcia umuzykalniające z rytmiką – szybko stały się popularne w całym kraju. Powstawały
one przy domach kultury, zakładach pracy, spółdzielniach mieszkaniowych, przy
różnych organizacjach i instytucjach. Były one przeznaczone dla dzieci, młodzieży
i dorosłych14.

2. Wychowanie muzyczne po reformie oświaty z 1962 roku
Dokonane zmiany w 1948 roku w zakresie organizacji edukacji muzycznej wywołały falę krytyki, która z roku na rok przybierała na sile. Głównie podnoszono
zmniejszenie wymiaru godzin lekcyjnych na śpiew i w tym upatrywano katastrofalny stan muzykalności dzieci i młodzieży i brak zainteresowań poważniejszą
muzyką. Innymi podnoszonymi kwestiami to przepełnione sale, nierzadko liczące
ponad 50 uczniów oraz znacznie wyższy wymiar godzin nauczyciela muzyki od
nauczycieli innych przedmiotów. Przy średniej 18 godzin zajęć dla ogółu nauczycieli, uczący muzyki w zależności od poziomu nauczania w etacie mieli 27–30
godzin zajęć lekcyjnych w tygodniu. Krytykowano zarządzenie, w myśl którego
ocena niedostateczna ze śpiewu nie wpływała na ogólną klasyfikację ucznia, brak
odpowiednich podręczników, poradników metodycznych, płytoteki szkolnej, odpowiednio przygotowanych do pracy nauczycieli. Z ożywieniem toczono debaty
i spory na temat koniecznych zmian w edukacji muzycznej, zwoływane były zjazdy i narady. Swoje oficjalne stanowiska, protesty, postulaty i listy otwarte składały
różne organizacje i instytucje15.

M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje..., dzieło cyt., s. 116–132; J. Prosnak Polihymnia
ucząca...., dzieło cyt., s. 159.
13
Por.: Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, K.
Janczewska-Sołomko (red.), hasła: „Lasocki Józef Karol” oraz „Powroźniak Józef ”, Impuls, Kraków
2008, s. 268–269, 387–389.
14
Patrz: M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje..., dzieło cyt., s. 203–205; J. Prosnak
Polihymnia ucząca..., dzieło cyt. s. 159;
15
Patrz między innymi: F. Jasionowski, Dwie czy jedna godzina śpiewu?, „Śpiew w Szkole” 1957
nr 1, s. 44–47; W. Laski, Potrzeby muzycznego kształcenia młodzieży, „Śpiew w Szkole” 1957 nr 2, s.
79–80; E. Maćkowiak, O należną pozycję śpiewu w szkołach ogólnokształcących, „Śpiew w Szkole” 1957
nr 2, s. 80–83; A. Suzin, Postulaty Podkomisji Śpiewu i Muzyki, „Śpiew w Szkole” 1957 nr 3, s. 133.
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Reforma oświaty zapoczątkowana w 1962 roku16 zakończyła pewien etap
dyskusji nad kształtem powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, a środowisko
dydaktyków i metodyków aktywnie włączyło się w działania na rzecz realizacji
zmian, które ogólnie zostały pozytywnie przyjęte. Na skutek reformy wydłużyła
się nauka w szkole podstawowej z 7 do 8 lat i razem z czteroletnim liceum ogólnokształcącym stworzono 12-letnią szkołę ogólnokształcącą. Warto zaznaczyć,
iż struktura szkolnictwa ustanowiona w 1961 roku, z pewnymi tylko korektami
przetrwała do 1999 roku. Istotnym w tamtym okresie była też rozbudowa infrastruktury szkolnej, która dokonała się między innymi dzięki akcji „1000 szkół na
1000-lecie”. Akcja ta, w którą zaangażowały się liczne instytucje, organizacje i zakłady pracy, szczególnie na wsi, niewątpliwie poprawiła fatalną sytuację lokalową
polskiej szkoły17.
W edukacji muzycznej po 1962 roku nastąpiły dość istotne zmiany, których
zewnętrznym wyrazem było powołanie na miejsce śpiewu przedmiotu wychowanie muzyczne. Sam wymiar godzin zmienił się w nieznacznym zakresie. Jedna
godzina wychowania muzycznego obowiązywała od I do VIII klasy szkoły podstawowej, przywrócono też, ale w formie zajęć nadobowiązkowych chóry i zespoły muzyczne. Jako fakultety powróciły również zajęcia muzyczne w liceum
– w klasie I w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w klasach II i III w wymiarze 1
godziny tygodniowo18.
Nowe programy19, przede wszystkim rozszerzyły dość jednostronną wcześniejszą koncepcję. Poza rozśpiewaniem uczniów, nauczeniem ich określonego zasobu
pieśni, rozwinięciem słuchu muzycznego, głosu i poczucia rytmu, wyposażeniem
uczniów w elementarne wiadomości z zakresu muzyki, w programie w większym
zakresie zwrócono uwagę na słuchanie muzyki, poznawanie dzieł muzycznych zyskało na znaczeniu. Program przewidywał organizowanie w ramach zajęć szkolnych audycji muzycznych z płyt lub z taśmy magnetofonowej, które miały trwać
od 10 do 30 minut. W programie określono tematykę audycji, podano przykładowy repertuar utworów do słuchania oraz opatrzono je uwagami metodycznymi
wraz z niezbędnymi dla zrozumienia dzieł wiadomościami o elementach muzycznych, o twórcach, gatunkach, stylach i formach20. Do ugruntowania tego elementu edukacyjnego przyczyniło się opracowanie płytoteki szkolnej z poradnikami
Ustawa O rozwoju systemu oświaty i wychowania, która nadała nowy kształt oświaty w Polsce
została ustanowiona przez Sejm w dniu 15 lipca 1961 roku, zaczęła obowiązywać w 1962 roku.
17
Por. S. Mauersberg, Rozwój oświaty..., dzieło cyt., s. 386–390; J. Krasuski, Historia wychowania... dzieło cyt., s. 226–227
18
Por. M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje..., dzieło cyt., s. 115–116; J. Prosnak,
Polihymnia ucząca... dzieło cyt., s. 139–140.
19
Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej. Klasy I–IV, PZWS, Warszawa 1963;
Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wychowanie muzyczne klasy V–VIII, PZWS,
Warszawa 1963.
20
J. K. Lasocki, Powroźniak J., Wychowanie muzyczne w szkole, PWM, Kraków 1970 s. 43–54.
16
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metodycznymi21. Wprowadzając w szerszym zakresie wiedzę z zakresu kultury
muzycznej, nie rezygnowano jednak i nie ograniczano wiedzy z teorii muzyki,
w tym o elementach zapisu nutowego, gdyż jednym z celów było doprowadzenie
do umiejętności czytania nut, w przyszłości do amatorskiego uprawiania muzyki.
W praktyce nie było to najlepszym rozwiązaniem. Nauczyciel przy prawie niezmienionym wymiarze godzin był zmuszony pobieżnie i wybiórczo realizować
program nauczania.
W tamtym okresie stają się też coraz bardziej znane i popularne koncepcje
Carla Orffa i Zoltana Kodalya, swój renesans zaczyna przeżywać koncepcja Emila
Jaques-Dalcroze’a. Przede wszystkim za sprawą idei orffowskich zaczęto wprowadzać do szkół proste instrumenty muzyczne, głównie perkusyjne: bębenki, trójkąty, drewienka, talerzyki oraz dzwonki, nazywane w oficjalnych programach cymbałkami oraz w mniejszym zakresie, ale również flety proste.
Ówczesne programy zawierały sugestie gry na instrumentach, w tym granie
melodii na szkolnych instrumentach melodycznych oraz akompaniowanie na instrumentach perkusyjnych. Uczeń mógł tworzyć akompaniamenty do śpiewania,
improwizować nieskomplikowane rytmy i melodie.
Nowym elementem, do tej pory nieobecnym w edukacji powszechnej, były
próby twórczości dziecięcej o charakterze improwizacji (improwizacje rytmiczne
i melodyczne, układanie melodii do krótkich tekstów, układnie następników do
poprzedników, próby dobierania dźwięków do określonych układów muzycznych,
itp.). W praktyce, nowości napotykały na problemy, działań twórczych nauczyciele
nie bardzo potrafili realizować, brakowało też szkolnych instrumentów. W ramach
pewnych środków zaradczych prowadzona była szeroka akcja własnego wytwarzania (przez nauczycieli i uczniów) prostych instrumentów muzycznych, pojawiły
się też wtedy liczne pomysły i patenty nauczycieli na samodzielnie konstruowane
pomoce dydaktyczne, w tym elektroniczne, grające tablice.
Siłą inercji – mimo wyżej zarysowanych dość istotnych zmian w samych programach nauczania – w praktyce, wspólny jednogłosowy śpiew nadal pozostawał
podstawową formą ekspresji, a ćwiczenia solfeżowe i wiadomości teoretyczne
z nauką czytania nut dominowały na lekcjach wychowania muzycznego. W zakresie śpiewu warto zwrócić uwagę, iż repertuar pieśni szkolnych w tamtym okresie
poszerzył się o pieśni ludowe naszych sąsiadów, w późniejszych latach również
o repertuar z odleglejszych regionów świata22.
W latach 60. XX wieku rozwijają się instytucjonalne formy pozaszkolnej edukacji muzycznej, przede wszystkim wspominane wcześniej społeczne ogniska muzyczne o pięcioletnim cyklu kształcenia. Obowiązujące w nich jednolite programy
nauczania uwzględniały różne grupy docelowe oraz różne ich potrzeby. W ramach
21
Więcej na temat obudowy dydaktycznej, patrz w: M. Grusiewicz, Wkład czasopisma..., dzieło
cyt.: s. 137
22
Por. M. Grusiewicz, Podręczniki szkolne do przedmiotu muzyka... dzieło cyt. s. 244–247.
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ognisk organizowane były „indywidualne i grupowe nauczanie gry na instrumentach lub śpiewu; zbiorowe muzykowanie w różnorodnych zespołach muzycznych;
lekcje popularyzujące wiedzę o muzyce; systematyczne słuchanie i poznawanie literatury muzycznej”23.

3. Realizacja polskiej koncepcji wychowania muzycznego. Muzyka
w szkole powszechnej po 1978 roku
W roku 1978 roku rozpoczęto sukcesywnie wprowadzać od klasy I szkoły podstawowej nowy program pod nazwą „muzyka”. Całkowicie został on wdrożony
w roku szkolnym 1985/8624. Stanowił zwieńczenie wysiłków na rzecz tworzenia
nowej koncepcji muzyki w szkole, tzw. polskiej koncepcji wychowania muzycznego, której inicjatorem, głównym przedstawicielem i orędownikiem była Maria
Przychodzińska wraz z grupą polskich muzyków-pedagogów25.
Podstawowymi założeniami tej koncepcji edukacyjnej było świadome nawiązanie do edukacji estetycznej i pedagogiki kultury, oparcie się na celowo wybranych podstawach teoretycznych, pluralistyczny i narodowy charakter oraz współczesność.
Niewątpliwie, najważniejszym celem stało się doświadczenie i przeżycie estetyczne, zrozumienie muzyki, jej wartości i znaczeń, poznanie dziedzictwa kultury
europejskiej a przez to wszechstronny, humanistyczny rozwój ucznia. Ograniczano przy tym wiedzę teoretyczną do elementów niezbędnych do właściwego zrozumienia muzyki, tj. do wiedzy z zakresu kultury muzycznej, dotyczącej historii
muzyki oraz form muzycznych, gatunków, stylów. Budując nowe paradygmaty dla
edukacji muzycznej Maria Przychodzińska w sposób świadomy oparła je o założenia edukacji estetycznej i pedagogiki kultury, w tym na teoriach rozumienia piękna i przeżycia estetycznego Romana Ingardena, Marii Gołaszewskiej, postulatach
pedagogicznych Bogdana Suchodolskiego i Stefana Szumana, teoriach psychologicznych Marii Manturzewskiej i Leonarda B. Meyera oraz na teoriach wychowania estetycznego Ireny Wojnar.
Kolejnym istotnym wyróżnikiem to pluralistyczny charakter. Koncepcja zakładała wielość „dróg do muzyki”, różnorodność form kontaktu z muzyką. Formy te
miały być zależne od wieku uczniów, od ich określonego rozwoju psychofizycznego, ich możliwości i zainteresowań oraz od preferencji nauczyciela. W młodszych klasach przeważały formy aktywno-ekspresyjne związane z bezpośrednią
działalnością – śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki, ruch z muzyką,
w starszych zaś klasach słuchanie muzyki. Koncepcja zakładała, że każde dziecko
powinno odnaleźć w muzyce to, co mu najbardziej odpowiada, w czym mogło23
24
25

16

J. K. Lasocki, J. Powroźniak, Wychowanie muzyczne... dzieło cyt. s. 59.
Program szkoły podstawowej. Muzyka, WSiP, Warszawa 1984.
Do grupy tej należeli: Z. Burowska, E. Lipska, D. Malko, M. Komorowska, M. Stokowska.
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by odnosić sukcesy. Pluralizm odnosił się także do treści nauczania – programy
uwzględniały szeroki zakres różnorodnej muzyki, podkreślano otwartość na różne
metody, w tym twórczość metodyczną nauczycieli.
O koncepcji mówi się też, że posiada narodowy charakter. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że podstawę kształcenia stanowiła muzyka polska, spojrzenie na
współczesną kulturę przez pryzmat naszej tradycji i historii. W treściach nauczania ważne miejsce zajmowali polscy wybitni kompozytorzy oraz polska muzyka
ludowa. Koncepcja nawiązywała też do polskich tradycji w zakresie edukacji muzycznej kształtowanych od czasów Ustaw Komisji Edukacji Narodowej, rozwijanych w okresie międzywojennym oraz kontynuowanych w Polsce Ludowej. Opierała się również na polskich osiągnięciach nauk humanistycznych i społecznych.
Kolejnym elementem charakterystycznym dla tej koncepcji, podkreślanym
przez jej analityków, jest „współczesność”. Rozwiązania metodyczne w dużej części czerpały inspiracje z nowatorskich w tamtych czasach pomysłów Carla Orffa,
Zoltana Kodalya, Emila Jaques-Dalcroze’a oraz bliskie były ogólnym tendencjom
i kierunkom ówczesnego rozwoju edukacji muzycznej na świecie. W tamtym
okresie nastąpiła radykalna przebudowa myślenia o edukacji muzycznej w Polsce,
stworzone zostało zaplecze teoretyczne i aksjologiczne do którego odwołujemy
się do dziś. Wielu autorów podkreśla, że wprowadzenie pod koniec lat 70. XX w.
nowych rozwiązań przybliżyło polską edukację muzyczną do światowych standardów i ówcześnie nowatorskich rozwiązań związanych z pedagogiką twórczości
i ekspresji26.
W ogólnych założeniach, podobne rozwiązania, odwołujące się do tzw. zrównoważonych koncepcji edukacji muzycznej obowiązywały w wielu krajach Europy
Zachodniej i Ameryki Pn. W podobny sposób o edukacji muzycznej w tamtym
czasie pisali czołowi przedstawiciele pedagogiki muzycznej na świecie, między innymi James Mursell, bliskie polskim rozwiązaniom były propozycje edukacyjne
Keith’a Swanwicka, Bennetta Reimera, Davida Jamesa Elliotta, Carolynn A.

Lindeman, Patrici Hackett.

Kształtowanie się nowych idei napotkało sprzyjające warunki. W latach 70-tych
nastąpiła w Polsce powszechna wiara w rozbudowę ekonomiczną kraju. W zakresie oświaty powstają liczne instytucje doradcze (Instytut Programów Szkolnych,
26
Więcej na temat polskiej koncepcji wychowania muzycznego, jej charakterystyki i oceny
można przeczytać: w: A. Białkowski, Edukacja muzyczna jako edukacja estetyczna, „Wychowanie
Muzyczne w Szkole” 2000 nr 1, s. 8–15; A. Białkowski, Polska koncepcja powszechnego wychowania
muzycznego a wyzwania współczesności, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2000 nr 4, s. 124–131; M.
Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP, Warszawa 1989, s. 34–
47; M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne w szkołach polskich z perspektywy stulecia 1900–2000,
[w:] „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001 nr 3, s. 118–126; M. Przychodzińska, Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje, „Edukacja Muzyczna” 2005 nr 1, s. 7–38; M. Przychodzińska,
Powszechne wychowanie muzyczne 1960–1990. Między koncepcją a realizacją (cz. I), „Wychowanie
Muzyczne” 2011 nr 3, s. 4–14.

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

17

Studia Kulturowo-Edukacyjne

Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL) rozwija
się system kształcenie nauczycieli w szkolnictwie wyższym, rozbudowuje się doradztwo pedagogiczne, powstają: Instytut Kształcenia Nauczycieli (IKN), później
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN)27, Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny (NURT), uruchomione zostają instytuty badawcze: Instytut Badań Pedagogicznych, Instytut Badań nad Młodzieżą.
W tamtych latach była planowana i przygotowywana z wielkim rozmachem
kolejna reforma edukacji, która na wzór oświaty w ZSRR miała wprowadzić w Polsce jednolitą 10-letnią szkołę ogólnokształcącą. W zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania przeprowadzane były liczne eksperymenty, które miały na celu
wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dydaktycznych.
Badania eksperymentalne dotyczące przedmiotu muzyka z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w ramach weryfikacji nowej koncepcji programowej były
najobszerniejszymi jakie przeprowadzono po 1945 roku w tej dziedzinie pedagogicznej. Główny ciężar organizacyjny spoczął na Instytucie Programów Szkolnych
i osobach Ewy Hoffman-Lipskiej i Leokadii Jankowskiej. Za pomocą testów, wywiadów i obserwacji weryfikowano założenia programowe. Krytycznie analizowano wstępne wersje podręczników. Eksperymenty te przyczyniły się do powstania
ostatecznych wersji programów i książek dla uczniów. Raporty z badań28 podkreślały dużą efektywność wprowadzanych założeń metodycznych. Przy dobrej realizacji programu następował znaczny rozwój zainteresowań muzycznych, uzdolnień, muzykalności, inwencji twórczej, sprawności i umiejętności – głosowych,
manualnych, ruchowych oraz znaczny wzrost wiadomości.
W tych sprzyjających warunkach, na bazie polskiej koncepcji wychowania muzycznego powstały programy szkolne z obudową podręczników. W programach
szczególną uwagę zwrócono na młodszy wiek szkolny, kiedy to przede wszystkim
powinno się rozwijać zainteresowania i dyspozycje muzyczne, kształtować pozytywne motywacje. W klasach starszych podkreślono znaczenie muzyki dla intelektualnego i psychicznego rozwoju młodzieży. Podstawowym celem wychowania muzycznego uczyniono przygotowanie uczniów do świadomego korzystania
z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa
w życiu muzycznym kraju. Struktura programu składała się z trzech działów: odtwarzanie muzyki (śpiew, ćwiczenia mowy, gra na instrumentach, ruch z muzyką);
tworzenie muzyki (tworzenie rytmu, melodii, ruchu, prostych form muzycznych);
percepcja muzyki i wiadomości (słuchanie utworów muzycznych, ćwiczenia słuchowe, wiedza z dziedziny kultury muzycznej).
W 1991 roku instytucje tą przemianowano na Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
od 2010 roku funkcjonuje jako Ośrodek Rozwoju Edukacji.
28
Raporty te w latach 1977–1984 były publikowane w „Wychowaniu Muzycznym w Szkole”.
Ich analiza i pełne zestawienie znajduje się w: M. Grusiewicz, Wkład czasopisma..., dzieło cyt., s.
143–146.
27
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Program uzyskał dobrą obudowę w postaci podręczników dla uczniów i przewodników metodycznych dla nauczycieli. Autorami ich byli: Maria Przychodzińska, Ewa Lipska, Dorota Malko, Magdalena Stokowska, Leokadia Jankowska,
Danuta Wasilewska, Andrzej Banasiewicz. Nie udało się natomiast zrealizować
wydania pełnej płytoteki dla wszystkich klas szkoły podstawowej. Ukazały się tylko płyty z przewodnikami do nich dla klas I–IV.
W szkołach ponadpodstawowych: w liceach ogólnokształcących, zawodowych
w technikach oraz w zasadniczych szkołach zawodowych zajęcia z muzyki były
fakultatywne Uczniowie przede wszystkim słuchali wybranych utworów z literatury muzycznej i poznawali prawa rządzące rozwojem muzyki na tle przemian
historyczno-społecznych. Treści przedstawiane były w układzie chronologicznym,
od muzyki średniowiecza po współczesną twórczość, duży nacisk położony był na
dokonania kompozytorów polskich. Oprócz wzbogacania doświadczeń i wiedzy
muzycznej programy zakładały praktyczną działalność uczniów – śpiewanie i granie na instrumentach. Umuzykalnienie młodzieży mogło się też dokonywać na
pozalekcyjnych zajęciach zespołów chóralnych i instrumentalnych29.
Prace nad programami, wdrażanie ich do szkół przyczyniły się do intensywnego rozwoju wychowania muzycznego w kraju we wszystkich aspektach. Nastąpił
znaczny wzrost świadomości u osób profesjonalnie zajmujących się powszechną
edukacją muzyczną. Intensywnie rozwijały się instytuty wychowania muzycznego w wyższych uczelniach, prowadzono liczne badania, nawiązywano kontakty
i współpracowano z ośrodkami zagranicznymi, na rynku wydawniczym ukazywało się wiele pozycji, które przybliżały nowe idee szerszemu odbiorcy, w tym przede
wszystkim nauczycielom. Znaczącym wydarzeniem w zakresie badań diagnostycznych wychowania muzycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym w latach
80. XX wieku były ekspertyzy naukowe pod kierunkiem Andrzeja Rakowskiego30. Istotnym też bodźcem stymulującym i nobilitującym przedmiot „muzyka”
w szkołach ponadpodstawowych stało się zainicjowanie w 1976 roku Olimpiad
Artystycznych. Do rozwoju tego cennego przedsięwzięcia w zakresie wychowania
muzycznego przyczyniło się szereg osób, w tym między innymi: Wojciech Jankowski, Tadeusz Wojciech Maklakiewicz, Mirosław Niziurski, Wiesława Pielasińska,
Maria Przychodzińska, Magdalena Stokowska, Danuta Wasilewska.

29
Patrz: Program szkoły ponadpodstawowej. Muzyka; Program szkoły ponadpodstawowej. Chóry
i zespoły instrumentalne; Program zasadniczej szkoły zawodowej. Muzyka, „Wychowanie Muzyczne
w Szkole 1985 nr 1, s. 32–52.
30
Podstawowe uwarunkowania dostępu dzieci i młodzieży do kultury muzycznej, ekspertyza pod
red. A. Rakowskiego, tom I, Warszawa 1986; tom II, Warszawa 1990.
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4. Edukacja muzyczna po zmianach systemowych 1989 roku
W okresie 1990–1999 w edukacji muzycznej zachodziły niewielkie zmiany, nadal była ona realizowana zgodnie z wypracowanymi w latach 70. XX wieku modelami i wzorcami, w niezmienionej strukturze szkolnictwa i takiej samej jak wcześniej siatce godzin. Zdecydowanie natomiast zmieniło się otoczenie zewnętrze
edukacji muzycznej. Przede wszystkim w latach 90. XX wieku nastąpiło znaczne
zwiększenie swobód w dziedzinie oświaty, jej demokratyzacja oraz został przebudowany cały system administrowania szkołami. Ideą tych zmian była decentralizacja zarządzania. Organami prowadzącymi szkoły stały się samorządy lokalne, zaś
kompetencje kuratoriów ograniczono do nadzoru pedagogicznego. Istotnym nowym elementem dla edukacji było powstawanie szkół prywatnych i społecznych,
znacznej reorganizacji poddano doradztwo metodyczne.
Bezpośredni wpływ na edukację muzyczną miało wprowadzenie zasady wielości programów i podręczników szkolnych. Przestaje obowiązywać jeden centralny
program nauczania i jeden zatwierdzony przez resort oświaty podręcznik. Wydawnictwa i nauczyciele tą decyzją zyskuję znaczną swobodę działania. Konsekwencją tego jest wielość wydawnictw szkolnych i gwałtowny wzrost liczby dostępnych
podręczników i całych pakietów edukacyjnych. Skutkowało to zróżnicowanym ich
poziomem merytorycznym. Szczególnie na początku tych przeobrażeń mieliśmy
do czynienia z wieloma niezbyt przemyślanymi i dopracowanymi propozycjami
dydaktycznymi.
W roku 1992 resort edukacji opracowuje minima programowe31 na bazie których każdy nauczyciel mógł tworzyć i realizować własne programy nauczania.
W roku 1997 w miejsce minimów programowych powstają podstawy programowe
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących32, które w swoich założeniach
miały przygotować grunt dla planowanych reform oświatowych.
W zakresie edukacji muzycznej ani minima ani podstawy programowe (które
funkcjonowały tylko dwa lata i były dość mocno krytykowane w środowisku pedagogów), nie wnosiły nowym myśli i nie zmieniły praktyki powszechnego kształcenia muzycznego. Cele i zadania jakie postawiono edukacji muzycznej w 1997
roku bezpośrednio odwoływały się założeń polskiej koncepcji wychowania muzycznego.
Dla edukacji muzycznej lata 90. były okresem stagnacji. Po przemianach społecznych muzyka jako element sytemu szkolnego stała się mniej istotna, na znaczeniu zyskały bardziej pragmatyczne kierunki kształcenia, języki obce, przedmioty nauczania przybliżające uczniów do dobrze płatnych prac. Samo środowisko
osób związanych z edukacją muzyczną, w tamtym okresie staje się mniej aktywne.
Minimum programowe w zakresie wychowania muzycznego – projekt, Warszawa 1992.
Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, Załącznik do zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r.
31
32
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Najistotniejsze publikacje z tamtego okresu, pochodzą z początków lat 90. i stanowią podsumowanie poprzedniej epoki a nie są wyrazem nowych dążeń, pomysłów, idei33. Dyskusję nad stanem edukacji muzycznej wywołują zapowiadane
reformy. Z niepokojem są one odbierane przez środowisko osób zainteresowanych
powszechną edukacją muzyczną34.

5. Edukacja muzyczna po reformie oświaty z 1999 roku
Prace nad nową reformą edukacji wzbudzały dyskusje, przebiegały w atmosferze emocji i sporów, które nasiliły się po opublikowaniu projektów ustaw i rozporządzeń. Po dyskusjach i konsultacjach były one w dość istotny sposób zmieniane,
w efekcie końcowym zatwierdzone rozwiązania dość znacznie różnią się od wstępnych założeń35. Istotne korekty, w tym i dotyczące muzyki wprowadzono jeszcze
w rozporządzeniach z 2002 roku36. Zmiany programowe z 2009 roku, wielu analityków zagadnienia również traktuje jako korektę tej reformy, jej zwieńczenie, gdyż
uwzględniały część niezrealizowanych postulatów i uwag artykułowanych jeszcze
pod koniec XX wieku podczas prac koncepcyjnych37.
Reforma z 1999 roku zmieniła w polskiej oświacie bardzo wiele, strukturę, programy i metody nauczania, status zawodowy nauczyciela. Najbardziej widoczna
zmiana dotyczyła struktury szkolnictwa. Kosztem szkoły podstawowej i liceum
stworzono pośredni szczebel edukacji w postaci gimnazjum. Po reformie struktura szkolnictwa składała się z sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gim33
Mamy tu na myśli prace: K. Dadak-Kozicka, Śpiewajże mi jako umiesz. Muzykowanie w szkole
według koncepcji Kodálya, WSiP, Warszawa 1992; E. Lipska, M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP, Warszawa 1991; U. Smoczyńska-Nachtman, Muzyka dla dzieci.
Umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa, WSiP, Warszawa 1992.
34
Patrz: M. Niziurski, Wychowanie muzyczne nad przepaścią? „Wychowanie Muzyczne
w Szkole” 1997 nr 4, s. 147–149; M. Przychodzińska, Problemy powszechnej edukacji muzycznej na
tle współczesnych przemian społeczno-kulturowych, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1997 nr 5, s.
195–201.
35
Por.: Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, Załącznik do
zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r.; Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, projekt roboczy z dnia 29 października 1998
r.; Reforma systemu edukacji. Projekt, Warszawa 1998; Podstawa programowa kształcenia ogólnego,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z dnia 15 lutego 1999 r., Dziennik Ustaw nr 14, poz. 129, z dnia 23 lutego 1999 r.
36
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dziennik Ustaw nr 15 poz. 142, z dnia 25 lutego 2002
r.; Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r., Dziennik Ustaw nr
51, poz. 458 z dnia 9 maja 2002 r.
37
Patrz. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Dziennik Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.
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nazjum oraz trzyletnich liceów (ogólnokształcących i profilowanych38). Projektując gimnazja, zakładano, iż będą to szkoły o lepszej kadrze, obficiej wyposażone
w sprzęt oraz pomoce naukowe od szkół podstawnych i że to rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy akurat
to rozwiązanie wpłynęło na coraz to lepsze wyniki młodzieży polskiej w międzynarodowych badaniach pomiaru jakości kształcenia Programme for International
Student Assessment (PISA). Niewątpliwie krótszy okres nauki w poszczególnych
typach szkół oraz pomiar zewnętrzny stymuluje i sprzyja intensyfikacji nauki.
Gimnazja generują jednak i pewne negatywne zjawiska. Zdarza się, że dorastająca
młodzież do szkół dojeżdżała z dalekich miejsc, mieszka poza domem rodzinnym.
A nowe miejsce nauki w trudnym okresie dorastania może powodować trudności
adaptacyjne, wpływać na patologiczne, agresywne zachowania, przemoc szkolną.
Innym bardzo istotnym elementem reformy było wprowadzenie całościowego
systemu pomiaru zewnętrznego. Ustanowiono, iż każdy etap edukacyjny będzie
kończyć się takim pomiarem. Obowiązkowymi dla uczniów były sprawdziany
w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny, powszechnymi, ale
nieobowiązkowymi były egzaminy maturalne, wprowadzane były też w formie
dobrowolnej pomiary wyników nauczania po skończeniu przez ucznia edukacji
wczesnoszkolnej. W celu przygotowywania pytań egzaminacyjnych, przeprowadzania i nadzorowania egzaminów oraz opracowywania i upowszechnia wyników
powołano Centralną Komisję Egzaminacyjną z oddziałami terenowymi.
Wprowadzenie całej struktury pomiaru zewnętrznego zmieniło polską oświatę,
w stopniu znacznie większym niż inne czynniki. Położyło kres pewnej fasadowości
edukacji okresu PRL, w którym jak podaje B. Niemierko ze względów ideologicznych uczenie się dla stopni było niepożądane, a ocenianie było pewnego rodzaju
„remanentem sklepowym ─ przykrym obowiązkiem, którego nikt nie uważa za
istotę pracy handlowca”. Oceny nie pełniły należycie swoich funkcji nie tylko przez
fakt braku pomiaru zewnętrznego, ale również na skutek przeładowanych, obszernych programów, które wymuszały to, iż żaden uczeń nie był w stanie ich opanować, a wszystkie oceny za wyjątkiem niedostatecznych były w jakimś zakresie
stopniami „na kredyt, bez pokrycia” czy też w nagrodę za „dobre zachowanie”39.
Pomiar zewnętrzny tą sytuację radykalnie zmienił. Przekształciła się praca
szkoły, stała się ona na wszystkich szczeblach nastawiona na przygotowanie ucznia
do zbliżających się egzaminów. Inne nastawie do nauki i stopni przybrali uczniowie i rodzice. Jak już było wspomniane, pomiary efektów nauczania wskazywały,
iż w pierwszej dekadzie XXI wieku polska młodzież w wielu zakresach zdecydowanie podniosła swoje kompetencje.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty, licea profilowane przestały funkcjonować w 2014 roku.
39
Patrz: B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa
2001, s. 11–32.
38
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Tak zorganizowany pomiar zewnętrzny generował jednak i skutki ujemne,
szkoła w mniejszym zakresie harmonijnie rozwijała ucznia, a uczyła go poprawnego rozwiązywania testów edukacyjnych, zaniedbywane były całe obszary nieobjęte
pomiarem zewnętrznym, między innymi na znaczeniu straciły edukacja kulturalna, estetyczna, w tym edukacja muzyczna. Zatracił się przy tym indywidualny rozwój każdego ucznia, jego zainteresowań, zdolności, talentów, na rzecz „produkowania” jednakowo wyszkolonych ludzi. Egzaminom towarzyszyła też presja i stres
utrudniający optymalne wykorzystanie potencjału uczniów.
Inną grupą negatywnych skutków pomiaru zewnętrznego jest dzielenie się
szkół na „dobre”, elitarne oraz „słabe” o złej opinii. Podstawowy problem tej sytuacji stanowi fakt, iż w rankingach nie uwzględnia się tak zwanej wartości dodanej
osiągnięć ucznia, czyli przyrostu jego kompetencji jaki nastąpił w danej placówce
a jedynie jego stan na końcu nauki. Jest to niedobre rozwiązanie, bo w praktyce,
niezależnie od własnej pracy i wkładu, w zasadzie uniemożliwia szkołom o niższych notach rankingowych na zmianę tej sytuacji40.
Jednym z ważniejszych przesłań reformy było dążenie do integracji treści
nauczania. Zewnętrznym tego wymiarem było wprowadzenie nauczania blokowego, tzw. bloków tematycznych. W praktyce, w klasach IV–VI między innymi
zostały zintegrowane treści nauczania przedmiotów przyrodniczych i osobnym
przedmiotem uczyniono historię i społeczeństwo. Z bloku sztuka i technika zrezygnowano jeszcze w fazie projektu, połączono natomiast muzykę z plastykę
w przedmiot sztuka. W niewielkim zakresie przyjęły się ścieżki edukacyjne, które
miały być realizowane w ramach różnych przedmiotów nauczania, jak i w postaci odrębnych zajęć. W myśl założeń podstawy programowej41 szkoła była zobowiązana do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, ekologicznej; czytelniczej
i medialnej; wychować do życia w społeczeństwie, w tym do życia w rodzinie,
prowadzić wychowanie regionalne, dbać o dziedzictwo kulturowe w regionie oraz
o wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Obciążając szkołę nowymi zadaniami
nie zaproponowano jednak jakiś form ich realizacji. Można odnieść wrażenie, że
zapisy dotyczące ścieżek miały służyć bardziej zadośćuczynieniu oczekiwaniom
pewnych grup społecznych, niż faktycznemu ukierunkowaniu edukacji na omawiane problemy.
Reforma szkolna wprowadziła dość istotne zmiany w edukacji muzycznej.
Przede wszystkim nastąpiła likwidacja przedmiotu muzyka w nauczaniu wczePor. M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Impuls, Kraków 2004; Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, E.
Wosik (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002; M. Grusiewicz, Kompetencje muzyczne
uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki,
Lublin 2011.
41
Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z dnia 15 lutego 1999 r., Dziennik Ustaw nr
14, poz. 129, z dnia 23 lutego 1999 r.
40
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snoszkolnym na rzecz zajęć zintegrowanych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach nastąpiło połączenie muzyki z plastyką w przedmiot sztuka. Oba rozwiązania wywoływały ostre dyskusje i komentarze. Większość analityków edukacji
muzycznej nowe ulokowanie nauczyciela muzyki i przedmiotu nauczania wywołane reformą określała jako zdecydowanie negatywne, które niezbyt korzystną sytuację edukacji muzycznej zmieniły na katastrofalną. Jej negatywne skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego.
W owym czasie wystosowano dziesiątki listów otwartych do naczelnych władz
RP w sprawie katastrofalnej sytuacji muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym,
w tym fatalnych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej. Niestety, mimo tych licznych listów protestacyjnych i licznych spotkań w resorcie edukacji, jakie miały
miejsce, mimo tego, iż naczelnym zadaniem – powołanego 2006 roku przy Polskiej Radzie Muzycznej Zespołu Ekspertów do Spraw Sytuacji Muzyki w Polskim
Szkolnictwie – było przywrócenie zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej,
jako autonomicznych, prowadzonych przez specjalistę muzyka, postulat ten tylko w pewnym zakresie doczekał się realizacji po ostatniej reformie programowej
z 2009 roku i rozwiązanie to nadal nie satysfakcjonuje środowisko związane z edukacją muzyczną42.
Krytyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej nie odnosiła się tylko do powierzenia tego nauczycielom nieprzygotowanym, niekompetentnym, ale
i dość mocno krytykowano założenia dydaktyczne, a przede wszystkim przyjęte
w praktyce rozwiązania. W wielu zakresach treści nauczania pozbawione zostały spójności – dopasowywane do ogólnopedagogicznych w niewielkim zakresie
stymulowały rozwój muzyczny. Dość bezkrytyczne integrowanie różnych treści
i przedmiotów nauczania (szczególnie w pierwszym okresie obowiązywania reformy) nie przyczyniało się w żadnej mierze do tworzenia scalonego obrazu świata, a gubiło specyfikę poszczególnych dziedzin, w tym i zajęcia muzyczne straciły
swoją autonomię. Osoby zajmujące się tymi zagadnieniami zgodnie twierdziły, że
przyjęte w 1999 roku rozwiązania przyczyniały się do spadku kompetencji muzycznych uczniów, utrudniały dalszy ich rozwój muzyczny oraz komplikowały
pracę nauczycieli muzyki w klasach IV–VI43.
Szerzej na temat można przeczytać w: A. Rakowski, Wybrane wnioski dotyczące działalności Zespołu Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej ds. Muzyki w Szkolnictwie,
„Wychowanie Muzyczne” nr 2011/2, s. s. 72–75 oraz M. Grusiewicz, Wkład czasopisma...,
dzieło cyt. s. 154–156.
42

43
Por. M. Grusiewicz, Działania muzyczne w zatwierdzonych przez MEN programach nauczania
zintegrowanego, [w:] Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, E. Zwolińska (red.) Akademia Bydgoska,
Bydgoszcz 2002, s. 69–81; W. Jankowski, Integracja – tak i nie, [w:] W. Jankowski Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty. Wybór prac diagnostycznych, informacyjnych i porównawczych, Akademia
Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2006, s. 163–172; A. Weiner, Wczesna edukacja muzyczna – obszar zaniedbany czy zaniechany?, [w:] M. Suświłło (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary
edukacji w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 227–233;
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W drugim (klasy IV–VI szkoły podstawowej), jak również w trzecim etapie
edukacyjnym (gimnazjum) wychowanie muzyczne miało być realizowane w ramach przedmiotu sztuka. Rozwiązanie to nie doczekało się jednak ani obudowy
dydaktycznej ani nie zafunkcjonowało w szkolnictwie. W praktyce nadal odrębnie
uczono muzyki i plastyki, wystawiając wspólną ocenę na świadectwie44.
W niewielkim zakresie zmieniły się treści nauczania. W klasach IV–VI szkół
podstawowych nadal istotne były formy aktywnego poznawania muzyki oraz wybrane zagadnienia z teorii muzyki i kultury muzycznej, w gimnazjum zaś główne
treści związane były z wiedzą o historii muzyki. Zmniejszenie jednak o połowę
wymiaru godzin zajęć muzycznych skutkowało tym, iż nauka stała się fragmentaryczna, pobieżna, nauczyciele ograniczali aktywne formy. W mniejszym zakresie
(szczególnie w gimnazjum) uczniowie grali na instrumentach, śpiewali. Z uwagi
na brak czasu elementem dominującym stawało się przekazywanie wiedzy encyklopedycznej. W liceum ogólnokształcącym i profilowanym jedynymi formami
kontaktu z muzyką był przedmiot wiedza o kulturze, realizowany przez jeden rok
w wymiarze 30 godzin, ewentualnie fakultatywne zajęcia muzyczne: chóry, zespoły, kółka muzyczne. Rozwiązania te spotkały się z ostrą krytykę ze strony nauczycieli jak i środowisk pedagogicznych. Badania i analizy efektów nauczania muzyki
po wprowadzeniu reformy w 1999 roku potwierdzały niezadowalające kompetencje muzyczne uczniów, wykazywały obszary zaniedbane. Autorzy postulowali nie
tylko przywrócenie nauczania muzyki w szkolnictwie powszechnym, ale konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w edukacji muzycznej45.
Ogólne założenia i przesłania reformy z 1999 roku większość jej analityków
traktowała jako słuszne i celowe. Niemniej te skądinąd szczytne i rozsądne idee
w pracach legislacyjnych, uwikłane w walkę interesów różnych grup społecznych,
ograniczone przez trudności finansowo-organizacyjne przeobraziły się w rzeczy
nie do końca logiczne i zrozumiałe. Stąd też i liczne korekty, nowelizacje ustaw
i rozporządzeń. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, ostatnimi znaczącymi poprawkami stanowiły nowe podstawy programowe, wprowadzone w ramach tak zwanej
reformy programowej, jaka miała miejsce w 2009 roku.

taż: Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
44
Możliwość rozdzielnego uczenia muzyki i plastyki usankcjonowano w 2002 roku. Całkowite
oddzielenie tych przedmiotów i powrót do autonomicznych lekcji muzyki i plastyki dokonały zmiany programowe z 2009 roku.
45
Patrz.: M. Grusiewicz, Kompetencje muzyczne... dzieło cyt.; W. Jankowski, Dlaczego muzyka
a nie sztuka?, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001 nr 4, s. 189–193; tenże: O skuteczności muzycznej edukacji „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002 nr 2, s. 59–65.
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6. Edukacja muzyczna po reformach programowych z 2009 roku
Powszechnie przyjmuje się, że reforma programowa z 200946 roku nadała spójności programom nauczania, ściślej powiązała gimnazjum z liceum, nadała większą elastyczność w planowaniu pracy oraz precyzyjniej wskazywała co uczeń powinien wiedzieć i umieć. Po 2009 roku oficjalnie został też przywrócony przedmiot
muzyka w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach IV–VI szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie gimnazjum. Nowym rozwiązaniem stały się zajęcia
artystyczne jako przedmiot uzupełniający w gimnazjum oraz w liceum. Przyjęte
rozwiązania programowo-organizacyjne bez wątpienia poprawiły sytuację edukacji muzycznej w szkołach.
Reforma programowa nie rozwiązała jednak zasadniczych problemów powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Zwraca na nie uwagę Andrzej Białkowski w części Raportu o stanie muzyki polskiej Instytutu Muzyki i Tańca47. Według
niego, od wielu lat mamy do czynienia z kryzysem tożsamości edukacji muzycznej, który wynika z inercji i zachowawczego myślenia, co utrudnia dostosowywanie edukacyjnych praktyk oraz instytucji do zmian, z jakimi mamy do czynienia w kulturze. Raport podkreśla, iż edukacja muzyczna w Polsce w zbyt małym
stopniu uwzględnia takie zjawiska jak globalizacja, zachodzące zmiany w sferze
socjokultury, rozwój technologiczny oraz zmiany w świecie muzyki w obszarach
twórczości, wykonawstwa, dystrybucji oraz odbioru.
Niewątpliwie z podstawową tezą należałoby się zgodzić, obecna praktyka
szkolnej edukacji muzycznej nawiązuje do idei edukacji estetycznej, pozostaje pod
wpływem polskiej koncepcji wychowania muzycznego, a podstawy programowe,
programy i podręczniki szkolne w dużej części wypełniają postulaty koncepcji
zrównoważonych, przynależnych i mocno zakorzenionych w minionej epoce.
W raporcie podkreśla się trzy grupy przyczyn obecnie nie najlepszej sytuacji
edukacji muzycznej w Polsce. Pierwsza z nich to „brak spójnej polityki kulturalnej
państwa utrudniający uzgodnienia i racjonalną koordynację działań realizowanych przez podmioty działające na polu edukacji muzycznej”48. Problematyką tą
od dziesięcioleci zajmują się dwa resorty – edukacji oraz kultury – i mino porozumień i deklaracji współpracy, prowadzą one niezależną, odrębną politykę.
Drugim czynnikiem jest „rzeczywisty brak współpracy pomiędzy podmiotami
i instytucjami działającymi w obszarze edukacji muzycznej”49. W Polsce Ludowej
centralne zarządzanie instytucjami w jakimś stopniu zapewniało współdziałanie.
46
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Dziennik Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.
47
A. Białkowski, Edukacja muzyczna. Problemy, wyzwania, kierunki rozwoju, [w:] Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011, s. 288–308.
48
A. Białkowski, Edukacja muzyczna... 2011, dzieło cyt.. s. 290.
49
Tamże.
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Obecnie wszelkie instytucje posiadają dość znaczną autonomię, samodzielnie
wyznaczają sobie cele, zadania i metody ich realizacji. Na polu kultury prowadzą niezależne działania, częściej rywalizują z sobą niż podejmują współpracę.
Zwiększa to być może różnorodność ofert, ale nie wpływa na ich efektywność
i jakość. Nie wykształcił się też system ani formy współpracy szkół muzycznych
z ogólnokształcącymi.
Trzecim, podstawowym czynnikiem nienajlepszych efektów edukacji muzycznej, o którym raport wspomina, to niewystarczająca atrakcyjność zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, brak różnorodności w ofercie i umiejętności wykorzystania zdobyczy nowoczesnych technologii, urządzeń, które bliskie
są młodzieży – iPodów, smartfonów, tabletów, komputerów, atrakcyjnego oprogramowania komputerowego, instrumentów wirtualnych i przestrzennych50.
W sprawozdaniu z I Konwencji Muzyki Polskiej, na potrzeby której został sporządzony wspominany raport, Zofia Konaszkiewicz przytacza szereg postulatów
i wniosków jakie zgłaszali uczestnicy spotkania51. Między innymi postulowano
o wprowadzenie obligatoryjności profesjonalnych zajęć muzycznych w przedszkolach oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Zwrócono też uwagę, iż szkoła ogólnokształcąca, jako podstawowe ogniwo edukacji muzycznej, powinna przede
wszystkim opierać się na treściach z zakresu kanonu kultury wysokiej. Problem
ten wielokrotnie szeroko opisywał Rafał Ciesielski, który współczesną edukację
muzyczną nazywa „piosenkową”, gdyż ten gatunek muzyczny staje się podstawą
wszelkich działań edukacyjnych i wszystkie inne przedstawiane są w „trybie piosenkowym” (krótkie utwory lub fragmenty większych), i co się z tym wiąże następuje infantylizacja muzyki i sposobu jej komentowania a w umysłach młodzieży
tworzy się jej fałszywy obraz52. W podobnym tonie wielokrotnie wypowiadał się
Ryszard Popowski, dla którego podstawą edukacji powinna stanowić muzyka autonomiczna lub aspiracyjna, zdolna do przekazywania pewnych znaczeń, wartości, która jest na wysokim poziomie artystycznym53.
W postulatach zwracano też uwagę, na konieczność poprawienia sytuacji zawodowej nauczycielom muzyki, którzy obecnie nie mają godziwych warunków
pracy i stabilizacji zawodowej. Często zmuszeni są łączyć pracę w wielu szkołach
albo uczyć kilku przedmiotów.
Tamże.
Z. Konaszkiewicz, Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań.
Sprawozdanie z I Konwencji Muzyki Polskiej, komputeropis PDF, maj 2011.
52
Patrz. R. Ciesielski, Ślepy zaułek powszechnej edukacji muzycznej?, „Ruch Muzyczny” 2009 nr
19; tenże: „Piosenka jest dobra na wszystko” czy „Nie wierzę piosence”– o pewnym dylemacie w kontekście edukacji; http://seminarium.demusica.w.interia.pl (dostęp 24.11.2016).
53
R. Popowski, O dwóch modelach archetypowych utworu muzycznego i o różnym słuchaniu muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008 nr 2, s. 31–37; tenże: Edukacja musi się zmienić… Idee
Ryszarda Popowskiego, „Wychowanie Muzyczne” 2014 nr 2, s. 54–57; R. Popowski, M. Grusiewicz, Do
jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?, „Wychowanie Muzyczne” 2014
nr 3, s. 10–14.
50
51
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Warto zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach na znaczeniu zyskały różne działania środowiskowe i lokalne rozgrywane poza szkołą, w tym również edukacja
pozainstytucjonalna, nieformalna. Obszary te rozwijają się głównie za sprawą
projektów edukacyjnych i artystycznych, w dużej mierze realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu
sztandarowym projektem początku XXI wieku jest Śpiewająca Polska. Co roku
uczestniczy w nim ponad 300 szkół z całego kraju. Projekt ten przyczynił się do
odbudowy ruchu chórów szkolnych. Na skutek tego i podobnych projektów edukacja muzyczna coraz silniej wychodzi poza mury szkolne, zmienią się sposoby
funkcjonowania domów kultury i innych instytucji pozarządowych działających
w obszarze edukacji artystycznej i kulturalnej.
W ostatnich latach w obszarze edukacji zarysowały się dwie przeciwstawne
tendencje. Z jednej strony zwiększył się sceptycyzm Polaków, zarówno młodzież,
jak i rodzice gorzej zaczęli oceniać szkołę i edukacją, zdecydowanie zwiększył
się odsetek osób niezadowolonych ze stanu obecnego, deprecjonujących wartość
edukacji i pesymistycznie nastawianych do swojej przyszłości i szkoły (podobnie
ma się sprawa z oceną wielu innych aspektów życia społecznego)54. Z drugiej strony, zupełnie niezależnie, w duchu optymizmu, nadziei na pozytywne zmiany wiele podejmowano inicjatyw przeobrażających oddolnie polską szkołę. W znacznej mierze były one wspierane przez resort oświaty. Liczne społeczne i rządowe
programy i projekty poprawiły bezpieczeństwo w szkołach, znacznie wyeliminowano negatywne i patologiczne zachowania uczniów. Zaczęły powstawać szkoły
burzące herbartowski porządek edukacyjny, tzw. „szkoły demokratyczne”, czy też
„budzące się szkoły”. W renomowanych placówkach prywatnych, w tym w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego otwarcie odchodzono od presji
uczenia się pod egzaminy zewnętrze na korzyść wychowywania i kształtowania
miękkich kompetencji55. Na konferencjach naukowych i metodycznych, w tym na
organizowanych z rozmachem Kongresach Polskiej Edukacji56, dużo mówiło się
o konieczności większej indywidualizacji w kształceniu, na baczniejsze zwrócenie
uwagi na elementy współpracy i współdziałania w szkole, na rozwijanie myślenia
dywergencyjnego, kształtowanie ludzi otwartych, twórczych, zwracano uwagę na
ogromną rolę wychowania kulturalnego, ważne znaczenie kontaktu ze sztukę,
w tym z muzyką.
Wszystko wskazywało iż polska edukacja będzie zmierzała właśnie w tym kierunku – większej decentralizacji, otwartości, dialogu, że w szkole będzie mniej
54
Por. Młodzież 2013 oprac. zbiorowe, CBOS, Warszawa 2014, s. 22–43; Praktyki kulturalne
Polaków, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
55
Na podstawie wypowiedzi Jarosława Pytlaka, dyrektora Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa
Oświatowego na Bemowie w Warszawie, podczas III Kongresu Polskiej Edukacji, Nasza edukacja –
razem zmieniamy szkołę, Katowice 2015.
56
M. Grusiewicz, Kongres w prawdziwie światowym stylu. Powiew zmian i innowacji w oświacie,
„Wychowanie Muzyczne” 2015 nr 5, s. 13–25.
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obowiązkowych dla wszystkich treści a więcej fakultatywnych do wyboru przez
uczniów. Zamiast tego mamy kolejną reformę strukturalną oświaty.
Różnie można oceniać wszystkie poprzednie reformy, powołanie gimnazjów
budziło kontrowersje, ale żadna z dotychczasowych reform nie była przeprowadzana bez konsultacji ze środowiskiem akademickim. Obecnie, podjęto brzemienne decyzje bez debat, badań, uzasadnień naukowych, bez wskazania celu, podstawowych paradygmatów, zaś nowe podstawy programowe zostały przygotowane
w przeciągu kilku tygodni.
Być może w ramach tej reformy w szerszym zakresie powrócą do szkół chóry
i zespoły muzyczne (rozważana jest możliwość włączenia tej formy do pensum
nauczycieli) i przy bardziej rozbudowanej szkole podstawowej nauczyciel muzyki
będzie miał stabilniejszą sytuację zawodową. I być może reforma trochę poprawi
sytuację powszechnej edukacji muzycznej i nauczycieli muzyki, ale nie zmienia to
faktu iż zakres reformy oraz sposób jej wprowadzania budzi niepokój.
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Abstrakt
W artykule dokonujemy analizy przemian powszechnej edukacji muzycznej
w Polsce na przestrzeni ostatnich 70 lat. Rozważania zaczynamy od zakończenia II
wojny światowej i Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego w Łodzi, jaki miał miejsce w 1945 roku do obecnej sytuacji i planowanych zmian w oświacie. Omawiając
edukację muzyczną lokujemy ją na tle stanu i warunków systemowo-organizacyjnych całej oświaty w kraju. Wyraźnymi punktami odniesień czynimy reformy
oświatowe, które nie zawsze sprzyjały edukacji muzycznej. W historii możemy
uchwycić takie, które były wyrazem dążeń środowiska dydaktyczno-pedagogicznego oraz takie które wymuszały określone zmiany wbrew naturalnym przemianom praktyki szkolnej i rozwojowi myśli pedagogicznych. W analizie skupiamy
się na edukacji muzycznej realizowanej w szkole, niemniej poruszymy też zagadnienia związane z działaniami pozaszkolnymi, w tym z amatorskim uprawianiem
muzyki i animacją muzyczną. Artykuł nie tylko przybliża historię powszechnej
edukacji muzycznej w Polsce, wyjaśnia przyczyny przeobrażeń, jakie miały miejsce, ale stara się również uchwycić pewne mechanizmy związane z przeprowadzanymi reformami oświatowymi.
Słowa kluczowe
pedagogika muzyki, edukacja muzyczna, historia oświaty i wychowania, reformy oświatowe
Changes in music education in the light of education reforms in the Polish
People’s Republic and the Republic of Poland
Abstract
The paper analyzes changes in the way universal music education in Poland
has been taught over the past seventy years. The starting point for the analysis
is the end of World War II and Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Polish National
Education Congress) held in Łódź in 1945; it ends on the present-day situation and
projected changes in the system of education. The background for the discussion is
the current condition of education, as well as its systemic and organizational circumstances across Poland. Education reforms which have not always been conducive
to music education, were used as clear reference points. The history has seen some
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reforms rendering aspirations of teachers and educationalists, as well as other that
imposed specific modifications that were against natural changes in the teaching
practice and the development of educational concepts. The analysis is focused on
music education taught at school, however it also discusses non school activities,
including amateur music making and organization of music activities. The paper
presents the history of universal music education in Poland and explains reasons
behind the introduced developments, however it also attempts to capture certain
mechanisms related to the implemented education reforms.
Key words
teaching music, music education, history of education and training, education
reforms
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Spotkanie - o arteterapeutycznej funkcji teatru
		
Motto: Kto nie wie dokąd płynie, temu żaden wiatr nie sprzyja
								Seneka

28 stycznia 2012 roku w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora doszło do
premiery sztuki Wnyk1 autorstwa Roberta Jarosza w reżyserii Bogusława
Kierca. Napisana przez utalentowanego autora młodego pokolenia (rocznik
1982) w 2010 roku sztuka to przejmujące studium dojrzewania i młodzieńczego buntu wobec rzeczywistości, wobec świata, w którym się żyje. Forma
tekstu przypomina reportaż, może raport policyjny, a może po prostu akta
sprawy złożone z zeznań światków, oskarżonego, jego znajomych, rodziny,
a nawet ociera się o raporty z obserwacji psychologicznej. Ten kalejdoskop
słów, zdarzeń i sytuacji ukazany jest migawkowo, bez linearnej konsekwencji zdarzeń, w rwanych dialogach i powtarzających się kwestiach, w migawkowych retrospekcjach tak, jakbyśmy przewracali kartki tego raportu zapoznając się z okolicznościami zdarzeń, przeglądamy młode życie wypełnione
cierpieniem, zagubieniem, niedosytem i dojmującym poczuciem samotnoSztuka ukazała się w Dialogu (2/2011). W 2012 na 18. Ogólnopolskim Konkursie na
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej Wnyk, jako jedyny wśród wielu innych propozycji dla
dzieci i młodzieży, otrzymał dwie nagrody jury: dla Roberta Jarosza za tekst i dla Bogusława Kierca
za reżyserię.
1
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ści i niezrozumienia: „Syn, na skutek wewnętrznych napięć i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi w – z pozoru normalnej rodzinie, wypisuje się
z dotychczasowego życia, jak pies ucieka z domu i z zapamiętałością rzuca
w świat – bez celu, ale z nadzieją. Aby ukoić ból, którego nie jest w stanie
do końca zdiagnozować, i by żyć, popada w nędzę, odkrywa seksualność,
doznaje pierwszych erotycznych uniesień, nawet zabija. I wciąż węszy w poszukiwaniu sensu.” (Kaczyński, 2013). Można nawet powiedzieć – w poszukiwaniu jakiegokolwiek sensu życia. Sztuka wskazuje na niezaspokojone
pragnienie miłości, przyjaźni i bezpieczeństwa, a także stawia pytania o naturę śmierci.

fot. ze strony OTLiA http://teatrlalki.opole.pl/spektakl/wnyk/

Przestrzeń gry scenicznej określają podesty, których boczne ściany pomalowane, jakby dziecięcą ręką, imitują szkolny basen. Obraz dopełniają w pierwszej scenie odgłosy okrzyków radości, śmiechy i plusk wody, zwykły basenowy harmider
w poruszający sposób kontrastujący z wewnętrzną pustką bohatera. Ten basen
staje się metaforą tytułowego wnyka czyli pułapki, z której nie ma wyjścia. Basen
jest zaprzeczeniem otwartej przestrzeni, morskiej głębi, nieokiełznanego nurtu
rzeki. W basenie można się bawić, pływać, nurkować, ale zawsze pod kontrolą,
z gotowym do skoku ratownikiem i według reguł stworzonych przez dorosłych.
Dorastającego chłopaka rozsadza złość i niezgoda na te ograniczenia, dławi go
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poczucie skrępowania i jednocześnie pragnienie wolności. Wydostać się z basenu
za wszelką cenę i zmierzyć się z prawdziwym życiem, o którym nic nie wie, albo
wie za mało. Oto samotny chłopak stojący na progu dorosłości niczym Gustaw–
Konrad z mickiewiczowskich Dziadów zamienia się w Psa i zrywa łańcuch, którym
przywiązany jest do budy. Ucieczka wiedzie go na obrzeża życia: „Syn-Pies szuka
bowiem w kolejnych relacjach (z Suką, Kobietą, Kolesiem, Oną) granicy moralności, jaką może w sobie i w innych znaleźć. Forsuje i testuje ramę społeczną, by
w kolejnych relacjach spróbować dotknąć tego, co niepodważalne, nie ujmowane
(jeszcze) w kategoriach dobra i zła, etyki czy użyteczności społecznej. Tym nieodwracalnym jest – na przykład – śmierć. A tym najbardziej podstawowym, wyzutym z kulturowego tła: zwierzęcość, cielesność i fizyczność.” (Jopek, 2012)

fot. ze strony OTLiA http://teatrlalki.opole.pl/spektakl/wnyk/

Spektakl nikogo nie pozostawia obojętnym i – co należy podkreślić – nie jest
żadną próbą obłaskawienia dzikości młodzieńczego buntu, znalezienia czy wytyczenia właściwej drogi. Jest raczej próbą pokazania nieprawdopodobnie trudnej
psychologicznie sytuacji młodego człowieka w momencie przekraczania granicy
dorosłości. Człowieka, który mimo dobrze zorganizowanej rzeczywistości, skrojonej według wyobrażeń dorosłych na jego miarę i będącej rodzajem bezpiecznego
poligonu życia, czuje się zagubiony. Bezpieczna przestrzeń życia okazuje się miejscem potęgującym nieprzystosowanie i narastające poczucie bezsiły, które ostatecznie prowadzi do buntu przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Reżyser wyraża
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to innymi słowami: „…układamy przedstawienie mówiące otwarcie o tym, czego
nie wolno mówić. O myślowym i świadomościowym terroryzmie „dobrego” społeczeństwa, którego ambasadorami są rodzice.” (Kierc, 2012:35)
Bogusław Kierc wyczuł szczerość, prawdziwość i ogromną siłę tekstu Jarosza.
Dostrzegł też niezwykłą szansę wykorzystania teatru do wsparcia młodych ludzi
w ich pracy na rzecz wewnętrznej integracji, poszukiwania tożsamości i własnego
miejsca w życiu. Dlatego zdecydował się na zupełnie wyjątkowy, eksperymentalny
sposób tworzenia przedstawienia we współpracy z publicznością. „Zanim zabrałem się do czynnej pracy nad przygotowaniem prapremiery sztuki Roberta Jarosza
Wnyk, byłem przekonany, że od razu powinniśmy ustalić, przed kim dokonamy tej
wiwisekcji, kto ma być świadkiem i rzecznikiem wizji lokalnej, jaką w istocie jest ta
sztuka o dojrzewaniu i przekraczaniu progu pełnoletniości. Za naturalne uznałem
zwrócenie się do tych dziewcząt i chłopców, których los i (niejawne) doświadczenie życiowe stykają się w jakichś miejscach (wewnętrznych i zewnętrznych) z losem i doświadczeniem bohatera. Zależało mi na tym, żeby adresaci takiej oferty
teatralnej nie byli jedynie wirtualnymi widzami mojej reżyserskiej wyobraźni, ale
żeby młodzi widzowie, którzy zechcą (odważą się) przyjąć zaproszenie na próby
otwarte, byli uczestnikami komponowania przedstawienia in statu nascendi, bez
udawania, że są zainteresowani tym, co się naprawdę, takie jakie jest teraz, odbywa
przed nimi.” (Kierc, 2012:33)
I rzeczywiście w ciągu 10 otwartych prób zaproszona młodzież podejmowała
dyskusję z twórcami przedstawienia na temat sensów poszczególnych scen i wyboru środków wyrazu scenicznego. Wyrzucano i dodawano sceny, przywoływano
własne skojarzenia czy wręcz wspomnienia. Trójka spośród nich – Martyna Friedla, Justyna Adamczyk i Mateusz „Jeane” Kowalski – wzięła także udział w pracach
nad ostatecznym kształtem widowiska. Taka praca tłumaczy zapewne szczególną
pojemność i otwartość Wnyka na widza oraz to, że spektakl stawiał trudne pytania
zmuszając do znalezienia odpowiedzi we własnym (widza) wnętrzu, że niemal
do bólu poruszał nie tylko młodzież, ale i dorosłych, którym kazał przemyśleć
i przewartościować swoje postępowanie z dziećmi, z wychowankami. Kierc mówi:
„Niezręcznie pisać o wielu bezpośrednich, często żarliwych reakcjach na przedstawienie; o rodzicach, którzy postanowili zmienić swój stosunek do dorastających dzieci, o nowym ujrzeniu tego, co wydawało się dotąd oczywiście najlepsze;
o „twardzielach” roniących łzy na przedstawieniu – akurat podczas urodzin bohatera, o nowych relacjach między uczestnikami prób otwartych... Jednak, to się
zdarza.” (Jasińska, 2015:75–77)
Warto się jednak zastanowić nad innym aspektem zarówno sztuki Jarosza jak
i całego eksperymentu teatralnego. Młody człowiek odczuwa niezgodę na rzeczywistość, w której żyje i buntuje się przeciwko niej. Ale czego właściwie pragnie?
Czego oczekuje od życia? Czego poszukuje i do czego zmierza? Pierwsza odpowiedź narzuca się od razu – chce być wolny, druga, zjawia się zaraz po pierwszej
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– poszukuje miłości i szczęścia. Ale cóż to znaczy? Bohater nie potrafi na to odpowiedzieć. Wie tylko, że nie chce tego, co ma. Nie umie odpowiedzieć sobie na
pytanie „kim jestem?”, nie czuje związku z ludźmi, z wśród których żyje. Czuje
tylko dojmującą wewnętrzną pustkę. Ucieka, bo musi tę pustkę czymś – czymkolwiek – wypełnić. Nie wie, w którą stronę ma pójść, nie ma żadnych wzorów,
ani punktów odniesienia. Odejście z bezpiecznej przestrzeni domu-szkoły-basenu wiedzie go na margines życia, gdzie nie poznaje wcale miłości, ani przyjaźni
lecz seks i zbrodnię. Nie jest wolny, bo poddaje się silniejszym, nie ma własnego
zdania. Nie poznaje także śmierci, którą dotąd postrzegał jako swego rodzaju wyzwolenie, a może jako przejście do innego, lepszego życia. W tym świecie „poza”
śmierć jest trywialna, zjawia się niespodziewanie i nic nie pozostawia po sobie,
nie wyjaśnia niczego.
Postawa ta nie jest tylko artystyczną wizją dramaturga lecz – jak pokazuje doświadczenie realizacji przedstawienia Wnyk – jest realną rzeczywistością wielu nastolatków. Oto „choroba współczesności” określona w literaturze medycznej jako
zaburzenia tożsamości w procesie kształtowania osobowości, które charakteryzuje
poczucie wewnętrznej dezintegracji, nieadekwatności, niezgodności ze sobą i ze
światem (Steuden, 2008:77). Lekarstwem wydaje się wyrwanie z patologicznej rzeczywistości – młodzież odczuwa to jako potrzebę wolności.
Jednak czym jest ta pożądana, upragniona wolność? Choć jest to pojęcie ważne
dla człowieka to jest także wieloznaczne. Każdy z nas nadaje jej inną treść. Najogólniej rzecz biorąc, wolność można rozumieć jako możliwość wyboru, to sytuacja
człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. Mówienie o wolności
w tym sensie zakłada istnienie czegoś (duszy, umysłu), co potrafi podejmować decyzje, wybierać drogę postępowania lub decydować o wyborze prawd ważnych
dla podmiotu, tworzących jego światopogląd. Jeśli tak, to ta część człowieka, która
odpowiada za podejmowanie tych decyzji i dokonywanie wyborów musi być specjalnie uformowana. Pytanie: kto ją formuje? Odpowiedź: sam podmiot.
Tu należy przywołać dwa pojęcia: „tożsamość” oraz „integracja wewnętrzna”,
które stanowią elementy formujące ludzką indywidualność. Jeśli tożsamość, rozumiana jako zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i projekcji człowieka
odnoszonych do niego samego, stanowiących rodzaj koncepcji samego siebie, jest
zależna od przynależności do różnego rodzaju grup społecznych i formuje się pod
ich wpływem, o tyle integracja wewnętrzna musi być dokonana samodzielnie, bez
wpływu z zewnątrz. To wewnętrzna przestrzeń leżąca poza przestrzenią rzeczywistości, która daje człowiekowi poczucie bycia sobą, poczucie niezależności i odrębności, a co za tym idzie – poczucie wolności. Formowanie „Siebie” charakteryzuje
się zatem indywidualnym wysiłkiem człowieka respektującym jednak uwarunkowania grupy społecznej, w której żyje. Wewnętrzna integracja dająca człowiekowi
poczucie odrębności i indywidualności jest zatem splotem wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływań. Sztuka Jarosza, podobnie jak inscenizacja Kierca po© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
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kazuje, że właśnie w tym miejscu następuje jakieś załamanie, pęknięcie, ta praca
zostaje zaburzona. Jak to się dzieje? I dlaczego tak się dzieje?
Filozofia często podkreślała, że wolność jest przeciwieństwem ignorancji i ulegania namiętnościom. Wolny jest tylko ten człowiek, który kierując się prawdziwą
wiedzą i własnym rozumem może realizować cele, które uważa za pożądane dla
siebie. Paradoksalnie właśnie nieograniczona wolność, która stała się synonimem
współczesności, tak trafnie nazwanej przez Baumana „płynną nowoczesnością”
(Bauman, 2006), staje się przeszkodą w budowaniu własnego „Ja”, które okazuje
się mieszaniną wpływów rodziców, nauczycieli, kolegów, Internetu i wolnych mediów, księży, polityków czy speców od reklamy. Brakuje już miejsca dla podmiotu
tych oddziaływań. Każdy ciągnie w swoją stronę, bo chodzi o „rząd dusz”, nad
którymi sprawuje się władzę. Nie ma tu miejsca na refleksję i czasu na zastanowienie. Wszystko płynie, jedno zjawisko zamienia się w inne, nie ma granic ani norm,
będących wytycznymi dla życia człowieka. Podstawowymi cechami tego świata są:
hiperkonsumpcjonizm, przemieniający wszystko w towar, powstanie równoległej
rzeczywistości medialnej, która przybiera formę nieskończonego morza informacji przekazywanych cyfrowymi kanałami, ale także dekonstrukcja dotychczasowych reguł i zasad, dekompozycja formalna oraz właśnie kryzys tożsamości,
polegający na niewiedzy tego, czym i kim jesteśmy (Giddens, 2001). Zanurzony
w morzu informacji współczesny człowiek zatraca umiejętność wartościowania –
nie wie, które informacje są ważne, które nieistotne, które są prawdziwe, a które
nie, zatraca poczucie dobra i zła.
W sytuacji braku określonych systemów wartości (bo każdy ma je sobie stworzyć sam), braku wyraźnych ram i granic zachowań w życiu społecznym, wobec
ciągłego rozproszenia przez technologie cyfrowe (Carr, 2013) oraz wobec ciągłego oddziaływania (manipulacji) mediów (Spitzer, 2013) – dzieci i młodzież stają
wobec ogromnych trudności w zbudowaniu własnego wewnętrznego świata oraz
poznania świata zewnętrznego. Ksiądz Józef Tischner dostrzegał: „stopniowy zanik doświadczenia tego, co w nas swoiście i najbardziej ludzkie – doświadczenia
człowieczeństwa człowieka. To nie pojęć o człowieku nam brak, lecz doświadczeń.
Jakbyśmy nie umieli przeżywać tego, co naprawdę nas stanowi.” (http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr3.08/tischner.html).
Poczucie osamotnienia i zagubienia dopełnia niemożność wyrażania własnych
myśli, poglądów. Dzieci i ryby głosu nie mają – mówi stare przysłowie. Obecnie nawet egzaminy szkolne, z maturą włącznie, nie są nakierowane na opinie uczniów,
ich przemyślenia i interpretacje lecz każą bezwarunkowo przyjmować ustalone
wzory łatwosprawdzalne za pomocą „kluczy”. Już nawet nie jest ważne „co autor
chciał powiedzieć”, a jak interpretuje dane dzieło jakiś anonimowy pracownik Ministerstwa Edukacji.
Przeciwstawienie się temu wymaga tworzenia drogowskazów, które umożliwiłyby młodym ludziom wybór własnej drogi. Nie narzucania im kierunku, ale poka40
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zywania różnych dróg. To wymaga czasu na przemyślenia i refleksję oraz wolności
wyboru. Sztuka ma wybitną wartość jako platforma spotkania dorosłego artysty
profesjonalisty i jednocześnie wrażliwego człowieka z młodym odbiorcą. Dobra sztuka niczego nie narzuca lecz pokazuje różne warianty i zadaje pytania, tym
samym zmuszając do przemyślenia wielu spraw. Zaś szczególną wartość ma teatr,
komunikujący się z odbiorcą poprzez różne artystyczne tworzywa (słowo, ruch,
muzyka, plastyka, film, wizualizacje komputerowe itp.) w przestrzeni „tu i teraz”,
ma więc charakter SPOTKANIA. Tworzenie i natychmiastowe reakcje odbiorcy,
także gra z wyobraźnią widza, formują właściwe widowisko teatralne, które w rzeczywistości powstaje pomiędzy sceną a widownią. Czas spędzony w teatrze jest
czasem osobnym, własnym, intymnym, podobnym do czasu spędzonego w galerii
przed obrazem czy podczas czytania książki: „Rodzaj głębokiego czytania, do którego zachęca ciąg wydrukowanych stron, jest wartościowy nie dlatego, że ze słów
autora wydobywamy jakąś wiedzę, ale dlatego, że intelektualne wibracje tych słów
pozwalają nam wyruszyć w głąb własnego umysłu. W spokojnych przestrzeniach
otwierających się w skupieniu towarzyszącym czytaniu książki lub w czasie innej
formy kontemplacji, tworzymy własne skojarzenia, wyciągamy własne wnioski
i analogie, podsycamy własne pomysły. Głębokiego czytania nie można oddzielić
od myślenia. Jeśli zagubimy te spokojne przestrzenie lub całkowicie wypełnimy je
treścią, złożymy w ofierze coś ważnego nie tylko dla nas samych, ale i dla naszej
kultury.” 2 (Carr, 2008).
Oglądanie przedstawienia, czy raczej intelektualny i emocjonalny udział w widowisku teatralnym jest także czymś w rodzaju medytacji – ale takiej, która wypełnia umysł, gdzie kolejne bodźce czy zespoły bodźców zewnętrznych są skierowane
głębiej i wpływają na świat wewnętrzny. Gdy w trakcie przygotowań Wnyka reżyser zaprosił młodzież do współrealizacji tego przedstawienia dał im także szansę
na spojrzenie na samego siebie z innej perspektywy i właśnie dał możliwość i czas
na refleksję, przemyślenia i wyrażenie siebie, czego niespodziewanym rezultatem
była autodiagnoza i aplikowana samemu sobie terapia3.
Doświadczenia twórców i współtwórców Wnyka pokrywają się z obserwacjami
jakie poczyniliśmy realizując ze studentami przedstawienia dla młodzieży. Nasze
badania odbioru sztuki teatralnej dostarczają materiału dopełniającego te obserwacje. Pokazują one bowiem jak spotkanie w przestrzeni teatru pobudza widza
i wspiera jego indywidualną pracę nad sobą.

przekł. cytatu: E.Tomaszewska.
„Jeśli o jakiejś terapii można by tu mówić, to o sposobności ostrego widzenia tego, co zwykle się ‘ściemnia’, czyli – oczyszczeniu widzenia relacji, w jakich pozostają dorastający z dorosłymi;
oczyszczeniu, które umożliwia zbliżenie się do prawdziwego bycia sobą i - z sobą” (Jasińska, 2015:78).
2
3
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Młynek do kawy4 (Tomaszewska, 2006).
Oglądając przedstawienie, 12–14 letnia młodzież, która bez trudu zrozumiała, że przedmiot – młynek do kawy – jest metaforą odtrąconego członka rodziny,
przepuściła przygody porzuconego przedmiotu przez własne doświadczenia, obserwacje i przemyślenia dokonując swego rodzaju oceny:
• „Nauczyłem się, żeby nie być bezlitosnym, mieć serce, nie traktować innych źle”;
• „Jak jest ktoś chory, nie od razu do szpitala, tylko opiekować się”;
• „Można się było dużo nauczyć – jak być dobrym, jak się zachować”;
• „Przedstawienie było o tym, że nie należy odrzucać innych ludzi”;
• „Było o samotności”;
• „Bo widzi Pani, są ludzie co biorą psa, bo dziecko ma taką zachciankę,
a potem to im się nudzi i go wyrzucają. Albo adoptują dzieci, a potem przybrani rodzice go nie chcą, a ono to czuje i jest jak ten Młynek”.5
Trzeba tu podkreślić, że większa część widzów utożsamiła się z głównym bohaterem. Widać to było przede wszystkim w pracach plastycznych, jakie wykonano
po spektaklu. Potwierdza to wcześniejsze rozważania wskazujące na to, że dzieci
i młodzież czują się samotne, odtrącone i zagubione. Dlatego może dla większości
widzów (75,5%) najważniejsze było szczęśliwe zakończenie: „bo Młynek wraca do
domu”; „bo odnaleźli Młynka i nie chcieli go już wyrzucić”; „bo Młynek znowu ma
rodzinę i wszyscy go kochają”. Ale pojawiły się też wypowiedzi wyrażające nieufność względem dorosłych: „Młynek mógłby znów być oszukany przez właścicieli.”
Wariatka z Challiot 6(Hanulok, 2011):
Badaniom poddaliśmy także młodzież licealną. W Wariatce z Challiot dokonaliśmy rozdzielenia sztuki na dwie części: akt 1 realizowany był jako słuchowisko
Młynek do kawy wg K.I. Gałczyńskiego – J. Dormana, Cieszyn 17.11.2005. Jest to opowieść
o przygodach zwykłego przedmiotu – młynka do kawy, który ofiarowany kiedyś kolejarzowi Mikołajowi
i jego żonie Celinie w prezencie ślubnym, służył im wiele lat, aż się zestarzał i stał się nieużyteczny.
Toteż Celina chce go wyrzucić, ale Młynek ucieka i przeżywa wiele przygód, dobrych i złych – np. trafia
do Przytułku dla Rzeczy Zagubionych, ogląda start balonów, trafia na wyspę Atra, gdzie wciąż toczy się
wojna, czy wreszcie do biblioteki Jeża. Jego odejście uświadamia Mikołajowi i Celinie przywiązanie do
tego przedmiotu, który urasta do rangi symbolu, bo zawiera w sobie zarówno pamięć ich młodości, jak
i lęk przed nadchodzącą starością. Ostatecznie Młynek powraca dopiero za sprawą wnuczki Stelli, która
dzięki swej młodości ożywia nie tylko uczucia starego Mikołaja, ale i Młynka.
5
Cytaty pochodzą z ankiet przeprowadzonych przez studentów ASK z młodzieżą po przedstawieniu.
6
Wariatka z Chaillot wg J. Giraudoux, Cieszyn: słuchowisko 2.12.2009; spektakl 17.12.2009.
Sztuka Giraudoux zawiera niepokojącą wizję zbliżającej przyszłości. Do starego, niedoskonałego
świata, pełnego nędzy, dziwaków, ale także radości życia wkracza nowy świat symbolizowany przez
zagadkowe postaci Barona, Prezesa, Maklera, Prospektora. Ten nowy typ człowieka nie przejmuje
się niczym innym jak pieniądzem. „Szarzy Panowie” zamierzają zburzyć Paryż w poszukiwaniu ropy
naftowej. Ich plany przedstawione zostały podczas słuchowiska. W czasie spektaklu widzowie uczestniczyli w działaniach, dowodzonych przez 4 wariatki Paryża, prowadzonych w celu ratowania miasta
i unicestwienia Zła w podziemnych korytarzach.
4
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odgrywane na żywo, w klasie szkolnej, zaś akt 2 miał formę spektaklu teatralnego
włączającego widza w akcję. Interesująca jest wypowiedź jednego z uczestników:
„Słuchowisko było dobrze zrealizowane, jednak w tych nieszczęsnych czasach
trudno młodemu człowiekowi (zaledwie siedemnastoletniemu) w pełni skupić się
i przez całe 45 minut siedzieć grzecznie i słuchać. Jako dziecko kultury wizualnej,
niejednokrotnie tandetnej, nie posiadam umiejętności operowania wyobraźnią
i wczuwania się w rzeczywistość, która jest mi właściwie nieznana.”7 Słuchowisko trwało 20 minut, ale dla uczestnika naszych działań wydawało się ono niebotycznie długie. Trudność skupienia uwagi przez 20 minut unaoczniła samemu
słuchającemu jego własne ograniczenia, a to z kolei pociągnęło refleksje na temat
rzeczywistości, w której żyje i konsekwencji poddania się jej przejawom. Inna osoba wyznała, że: „Szuka zmuszała do chwili zastanowienia i nasuwają mi się coraz
to nowe przemyślenia.”
Uskrzydlony8(Tomaszewska: 2014):
Wypowiedzi widzów spektaklu Uskrzydlony wskazują na to, że młodzi odbiorcy
sztuki, mając świadomość niedoskonałości świata, szukają dla siebie czegoś więcej:
„Reakcje publiczności były różne, nie zawsze adekwatne do sytuacji. Jest to spowodowane zapewne tym, że większość z nas nie jest zainteresowana teatrem i nie jest
przygotowana na odbiór czegoś innego niż serial w telewizji. Sztuka ta bardzo
mi się podobała. Ukazała sytuację rodzinną, która z pewnością występuje w większej ilości domach. Podobało mi się pokazanie inności dziecka, nie tylko poprzez
skrzydełka, ale także odosobnienie. Tylko ono nie miało miejsca przy stole.”9
Innym niezwykle znaczącym przykładem jest wypowiedź dziewczyny, której
przedstawienie się nie podobało. W ciągu krytyki niespodziewanie jednak pojawiła się następująca konstatacja: „Chęć majątku jest większa od potrzeb religijnych.
Gardzę tym, lecz sama wciąż popełniam takie błędy.” Okazuje się, że spektakl – czy
tego chciała czy nie – zmusił ją do refleksji nad samą sobą.
Ta i kolejne cytaty przywołuję na podstawie recenzji jakie napisała młodzież po zakończeniu
całego projektu. Opracowaniem tego materiału zajęła się Małgorzata Hanulok, która napisała na ten
temat pracę licencjacką: Rola teatru w pobudzaniu wyobraźni dzieci i młodzieży, Cieszyn 2011.
8
Uskrzydlony, na podst. sztuki J. Jokiel Skrzydełka oraz sztuk K. Miłobędzkiej, Cieszyn,
13.12.2010. Sztuka opowiada historię dziecka, które urodziło się ze skrzydełkami, co jego rodzinę
wprawia najpierw w zakłopotanie, potem w rozpacz. Chodzi o to, że dziecko jest inne, nienormalne. Jednocześnie rodzina reprezentuje postawę skrajnie konsumpcyjną – posiadanie staje się istotą
ich życia, zaś motorem ich działań jest rywalizacja z sąsiadami o to, kto posiada lepsze, nowsze,
ładniejsze przedmioty (samochód, pralkę, zabawki, a nawet papier toaletowy). Rodzina za wszelką
cenę chce usunąć skrzydełka. Dzieje się tak do czasu, gdy odkrywa, że każde piórko ma niezwykłą
moc – pozwala spełnić jedno pragnienie. Członkowie rodziny Uskrzydlonego (Mama, Tata, Ciotki)
wyrywają więc kolejne piórka, a z nieba sypią się pieniądze. Gdy dziecko jest już całkowicie oskubane
pada najważniejsza kwestia spektaklu: „Gdzie jest dziecko? Dziecka nie ma, ono jest już dorosłe.”
9
Ten cytat i następne pochodzą z recenzji napisanych przez młodzież po obejrzeniu przedstawienia (są one opublikowane na www.fundacja@kek.edu.pl )
7
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Wydaje się bardzo ważne, aby stworzyć przeciwwagę dla płytkości i miałkości
sztuki popularnej i komercyjnej w postaci takich działań artystycznych, które traktują odbiorcę serio, są autentyczną i szczerą rozmową o sprawach istotnych dla obu
stron dialogu. Chodzi bowiem o to, aby wykorzystać tkwiące w formie teatralnej
możliwości oddziaływania na odbiorcę nie w celu manipulowania nim czy usypiania tanią rozrywką, lecz po to, aby pomóc mu odnaleźć swoje miejsce w życiu i dać
szansę na życiowy sukces. Dopiero tak potraktowana sztuka może spełniać swoją
funkcję terapeutyczną.
Nasze teatralne eksperymenty potwierdzają, że taki dialog naprawdę działa, że
pobudza do refleksji nie tylko dając czas i miejsce, ale także proponując problemy
warte przemyślenia, o czym niech świadczy jeszcze jedna wypowiedź widza po
obejrzeniu widowiska Uskrzydlony: „Spektakl wywarł duże wrażenie i mieszane
uczucia. Przedstawił realia dzisiejszego świata. Pokazywał, że szeroko pojęty materializm jest popularny w dzisiejszym społeczeństwie. Ludzie zapominają o wartościach moralnych takich jak miłość do syna. Prawda niby oczywista, ale niestety
zapomniana w tzw. wyścigu szczurów. Ludźmi kieruje zazdrość i chęć posiadania,
są manipulowani. Odbiór widowiska był trudny (być może każdy inaczej interpretował). Było to ogromnie ważne przeżycie, które zmieniło moje spojrzenie na
świat. W pewnym sensie otworzyło mi oczy, dzięki niemu mogę dostrzec wartości duchowe w zwykłych (zwyczajnych) czynnościach. Pokazał mi, że ludzie ślepo
dążący do bogactwa nie zaznają szczęścia. W dobie dzisiejszego wyścigu zbrojeń
i komercyjnej sztuki ciężko znaleźć jest prawdziwe duchowe wartości, które niewątpliwie były ukazane w przedstawieniu Uskrzydlony.”
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Tomaszewska E., To co nas uskrzydla, o działaniach animacyjnych w połączeniu z teatrem
w: Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, K. Olbrycht, B. Głyda, A. Matusiak (red.), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.

Abstrakt
Tekst jest próbą pokazania w jaki sposób teatr dla dzieci i młodzieży, traktowany jako platforma spotkania dorosłego artysty profesjonalisty młodym odbiorcą,
może wspomagać indywidualną pracę człowieka na rzecz integracji wewnętrznej
i poszukiwania tożsamości, aby pomóc mu odnaleźć swoje miejsce w życiu i dać
szansę na życiowy sukces. Analiza oparta jest o głośną inscenizację B. Kierca sztuki
Wnyk R. Jarosza w Opolskim teatrze lalki i Aktora oraz 3 projektach teatralnych
zrealizowanych ze studentami animacji społeczno-kulturalnej cieszyńskiego wydziału UŚ.
Słowa kluczowe
teatr dla dzieci i młodzieży, arteterapia, niedostosowanie społeczne.
Meeting – Theatre As A Therapy By Art
Abstract
Text is an attempt to show how the theatre for young people, treated as the
encounter between an adult, professional artist and a young audience, could help
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the individual work for integration and search for identity. The point is to make life
happy - to find their place in life and give a chance for successful life. Observations
is based on famous spectacle made by B. Kierc on piece R. Jarosz – Wnyk (Snare)
made in puppet theatre in Opole and 3 different student’s theatrical projects realised at the Silesian Universitydepartment in Cieszyn.
Key words
Theatre for young people, art therapy, social maladjustment.

Ewelina Konieczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aktywizacja i integracja społeczna seniorów przez
uczestnictwo w kulturze filmowej

Wprowadzenie
Formy aktywności osób starszych uzależnione są przede wszystkim od indywidualnych preferencji i umiejętności, stanu zdrowia, oczekiwań i propozycji
środowiska (Steuden 2012, s.83). Jednym z ważniejszych uwarunkowań dobrego
samopoczucia w tym okresie życia są różne formy aktywności zastępujące pracę zawodową, np. aktywność rekreacyjno-hobbystyczna, receptywna, społeczna,
integracyjna. Teoria aktywności, której orędownikami byli m.in. Robert James
Havighurst, Ruth Shole Cavan, Ernest Watson Burgess, Herbert Goldhamer, ujmuje proces starzenia się jako gromadzenie się napięć dotyczących obrazu siebie, powstających pod wpływem zmian w pełnieniu ról społecznych i zakłada jak
największą, zależną od stanu zdrowia i wieku aktywność do najpóźniejszych lat.
Koncepcja ta stanowi zespół hipotez, zakładających, że dobre samopoczucie osób
starszych zależy od utrzymania aktywności fizycznej, intelektualnej i/ lub społecznej oraz od zaangażowania w życie społeczne ( Zych 2013, s.46).
Osoby w wieku emerytalnym coraz częściej zainteresowane są różnymi formami uczestnictwa w kulturze. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą instytucje
oświaty i kultury, proponując interesujące zajęcia, wykłady i warsztaty. W procesie
aktywizacji, socjalizacji i inkluzji kulturalnej tej grupy wiekowej szczególną rolę
odgrywają rozmaite środowiska edukacyjne, centra i kluby seniora (kulturalne,
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rekreacyjne, filmowe, dyskusyjne, sportowe, krajoznawczo – turystyczne; uniwersytety trzeciego wieku lub akademie czy szkoły każdego lub złotego wieku),
wszechnice, biblioteki, domy kultury, kursy, warsztaty, seminaria, odczyty, organizowane przez organizacje pozarządowe czy kościoły (Szarota 2014, s.33). Osoby
starsze zagrożone są wykluczeniem psychospołecznym i cywilizacyjnym, a także
wycofaniem społecznym, ważne jest więc podejmowanie refleksji i działań umożliwiających im społeczną integrację, którą zapewnia aktywność kulturalna i społeczna. Zagadnienia dotyczące aktywności kulturalnej seniorów wydają się zbyt
szerokie, dlatego obszar rozważań zawężony został do zagadnień dotyczących kultury filmowej. Głównym założeniem artykułu jest teza, że uczestnictwo w kulturze
filmowej przyczynia się do aktywizacji i integracji społecznej seniorów i zapobiega
wykluczeniu psychospołecznemu.

Kultura filmowa a uczestnictwo w kulturze
Uczestnictwo w kulturze, w potocznym rozumieniu i w większości badań
(Grad 1997), jest rozumiane jako aktywność w sferze kultury zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej, związanej z rozwijaniem zainteresowań, pasji oraz
twórczych uzdolnień; jednakże nie każde uczestnictwo w kulturze ma charakter
twórczy. Uczestnictwo w kulturze może być procesem zmierzającym do realizacji
celów i dążeniem do wartości, jak również działaniem opartym na zaspokajaniu
potrzeb oraz pragnień. Ludzie często angażują się w określony typ działalności,
ale „nie wszystkie działania człowieka są celowe, czyli ukierunkowane na osiągnięcie określonego stanu rzeczy, będącego nośnikiem wartości i znaczeń. Poza
nimi, ludzie podejmują aktywność zwaną działaniami ‘zaangażowanymi’, ‘otwartymi’, lub ‘paratelicznym’; (...) to aktywność jest źródłem celów, a nie cele źródłem aktywności” (Kozielecki 2002, s.31–32). Według Antoniny Kłoskowskiej
uczestnictwo kulturalne odnosi się do procesu interakcji symbolicznej, który
stanowi przedmiot zainteresowania socjologii kultury. Uczestnictwo kulturalne
obejmuje czynności konstruowania, odbierania oraz interpretowania przekazów
symbolicznych. Natomiast badanie tego zjawiska dotyczy zagadnień obejmujących nadawców i odbiorców przekazów oraz ich wpływu na odbiorcę (Kłoskowska 1972, s.129) . Do koncepcji Kłoskowskiej odwołuje się Andrzej Tyszka, który
przypisuje uczestnictwu w kulturze świadomościową naturę i rozumie je jako akt
poznawczy, przeżycie, wzruszenie emocjonalne dokonujące się dzięki opanowanym nawykom, dyspozycjom i umiejętnościom (Tyszka 1971, s.54–72). Tyszka
definiuje uczestnictwo w kulturze „jako indywidualny udział w zjawiskach kultury – przyswajanie jej treści, używanie jej dóbr, podleganie obowiązującym w niej
normom i wzorom, ale także tworzenie nowych jej wartości oraz odtwarzanie
i przetwarzanie istniejących” ( Tyszka 1971, s.54).
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Józef Kargul w oparciu o sposób rozumienia uczestnictwa w kulturze jako formy interakcji symbolicznych, zaproponował tzw. edukacyjny wzór aktywności kulturalnej. W obrębie tak formułowanej koncepcji uczestnictwa w kulturze mieszczą
się instytucjonalne i nieinstytucjonalne, indywidualne i grupowe działania ekspresyjne i receptywne, które łączą się z pedagogiczną koncepcją rozwoju człowieka
kulturalnego. Zgodnie z takim założeniem kontakty z wartościami (organizowane
głównie instytucjonalnie) wywołują serię zmian i dokonują przekształceń osobowości człowieka. Proces ten jest podzielony na etapy, które umożliwiają pokonywanie trudności intelektualnych i emocjonalnych w trakcie przyswajania systemu
symbolicznych znaczeń i wartości, obowiązujących w danym kręgu kulturowym.
W opinii J. Kargula uczestnictwo w kulturze musi być organizowane tak, aby symulacje do zachowań kreatywnych i receptywnych mogły być równoważone (
Kargul 2012, s.143).
Aktywność kulturalna, która zastępuje czasem pojęcie „uczestnictwa w kulturze” (Grad 1997, s.28) i oznacza przede wszystkim podejmowanie, czy też gotowość podjęcia działań zmierzających do poznania wartości kulturalnych, takich
jak: sztuki teatralne, dzieła literackie, utwory muzyczne, dzieła filmowe itp. Aktywność kulturalna jest zorientowana w kierunku różnych wartości i dotyczy sfery
zachowań jednostek i grup społecznych, które cechuje pewna regularność, stałość
i określona częstotliwość. Wskaźnikami tak rozumianej aktywności w statystycznych badaniach socjologicznych mogą być dane frekwencyjne (liczba odwiedzin
teatrów, kin, filharmonii, galerii muzeów, domów kultury, świetlic, klubów, liczba
wypożyczeń książek, liczba czytelników książek i czasopism), za pomocą których
można określić stopień (poziom) aktywności kulturalnej oraz zbadać stopień zaangażowania członków różnych środowisk społecznych w partycypacji w kulturze
( Grad 1997, s.54). Jak zauważa Dzierżymir Jankowski termin uczestnictwo w kulturze jest częściej używany w socjologii kultury, jako składnik społecznego działania ludzi i przejaw funkcjonowania grup. Natomiast w pedagogice i psychologii
używa się określenia aktywność kulturalna, jako że uczestnictwo w kulturze analizowane jest przede wszystkim jako aktywność jednostki, „składnik podmiotowego
życia psychicznego, przejaw recepcji, ekspresji, twórczości oraz czynnik rozwoju
osobowościowego” ( Jankowski 2006, s.49).
W dzisiejszych czasach, w opinii badaczy, rozumienie kategorii uczestnictwa
w kulturze jako procesu recepcji przekazów kulturowych emitowanych przez media masowe, instytucje kultury i profesjonalnych twórców oraz sprowadzanie jego
badania do liczby odwiedzin kin, galerii muzeów oraz posiadanych książek czy
płyt wymaga przeformułowania. W ostatnich dekadach pod wpływem nowych
mediów zmieniają się sposoby uczestnictwa w życiu kulturalnym, co przyczynia
się do zróżnicowania zainteresowań kulturalnych oraz „rozproszenia” publiczności. Wynikiem tych przeobrażeń jest wynikający z procesów globalizacyjnych zanik kulturowych granic oraz łatwość dostępu do tekstów kultury ( Fatyga 2014).
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Zagadnienie uczestnictwa w kulturze w badaniach pedagogicznych analizowane jest zwykle w oparciu o badania ilościowe, które dominowały w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku. Zdaniem Witolda Jakubowskiego prowadzenie badań nad
uczestnictwem w kulturze w oparciu o paradygmat pozytywistyczny nie pozwala
na poznanie sposobu odbioru współczesnych tekstów kultury należących często
do kultury popularnej. Autor postuluje o wykorzystanie w badaniach pedagogicznych interdyscyplinarnego podejścia opartego o teoretyczny i metodologiczny dorobek humanistyki (kulturoznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa, studiów
kulturowych)(Jakubowski 2010, s.29–44).
Współczesną propozycję rozumienia kategorii uczestnictwo w kulturze oraz
badania zjawisk, które są tą nazwą oznaczane proponuje socjolog kultury Marek
Krajewski (Krajewski, 2013). Rozumie on uczestnictwo w kulturze jako „proces
włączenia danego elementu ( jednostki, grupy, ale też przedmiotu) w pewną sytuację uregulowaną kulturowo, a więc proces zachodzący dzięki językowi, normom
i wartościom, narzędziom i przedmiotom stworzonym przez człowieka. Kategoria
uczestnictwo w kulturze odnosi się przede wszystkim do faktu bycia aktywnym
składnikiem relacji konstytuujących określoną sytuację, a więc oznacza też wpływanie na stosunki zachodzące między elementami, które ją tworzą” (Krajewski
2014, s.17). W takim rozumieniu uczestnictwo w kulturze nie polega wyłącznie na
partycypacji w życiu kulturalnym (chodzeniu do kina, do muzeum i na koncerty),
ale dotyczy każdej sytuacji, w której człowiek staje się uczestnikiem relacji ustanawiających określoną zbiorowość i odpowiedzialnych za jej trwanie i powtarzanie. Tak rozumiane uczestnictwo w kulturze jest procesem włączania w życie społeczne pewnej zbiorowości, a także obarczenie jej współodpowiedzialnością za jej
specyfikę oraz potencjalne przeobrażanie. Zdaniem Krajewskiego badania uczestnictwa w kulturze powinny dotyczyć „analizy natury stosunków, tworzących tę
konfigurację, a także sposobów ich praktykowania, nawiązywania, zrywania, przekształcania, podtrzymywania” (Krajewski 2014, s.17). Rozumienie uczestnictwa
w kulturze jako udziału w obrębie relacji konstytuujących określoną zbiorowość
umożliwia prowadzenie badań, których efektem między innymi będą monografie
procesów uczestnictwa w obrębie pojedynczych zbiorowości. Celem analiz uczestnictwa w kulturze określonej zbiorowości jest nie tylko „odtworzenie genealogii tej
kultury czy wskazanie na rolę, jaką odgrywają w jej tworzeniu i podtrzymywaniu
poszczególne elementy, ale również w istocie badanie tego, jak przebiega proces
uspołeczniania, a więc wiązania ze sobą elementów składających się na daną rzeczywistość” (Krajewski, 2014, s.18)
We współczesnej refleksji teoretycznej, kulturowe i społeczne oblicze kina
i filmu wymaga dzisiaj szczególnej refleksji ze względu na jego wieloaspektową
obecność w przestrzeni audiowizualnej. Kultura filmowa jako obszar łączący różnorodne zjawiska związane z filmem, z jego powstawaniem, upowszechnianiem
oraz oddziaływaniem na odbiorców nigdy wcześniej nie była tak powszechna
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i demokratyczna. Jak wynika z najnowszych badań nad praktykami kulturalnymi Polaków niemal wszyscy (91,2% badanej populacji) niezależnie od kategorii
społecznej chętnie oglądają filmy. Osoby, które zadeklarowały, że w ogóle nie oglądają filmów są najczęściej w wieku średnim i starszym oraz posiadają wykształcenie podstawowe. Respondenci najczęściej oglądają filmy fabularne w telewizji
(94,1% badanych), która zawdzięcza ten sukces szerokiej i zróżnicowanej ofercie
kanałów i sposobów upowszechniania w niej filmów, korzystanie z DVD deklaruje
3,1%, z komputera 9,3%, z internetu 11,9%, natomiast w kinie filmy ogląda 12,4%
respondentów. Jak podają autorzy badania oglądanie filmów w internecie maleje wraz ze wzrostem wieku respondentów. Internet stanowi źródło treści kultury
oraz narzędzie opanowane przez najmłodszych i często unikane przez najstarszych
(Szlendak 2014, s.183–185). Wyniki badań zamieszczone w raporcie utwierdzają
w przekonaniu, że jednym z kluczowych działań edukacyjnych skierowanych do
osób starszych powinno być podwyższenie ich kompetencji technologicznych, zachęcenie ich do korzystania z sieci i w efekcie zmniejszenie poczucia zagrożenia
wykluczeniem cyfrowym.
Kategoria kultury filmowej w tradycyjnym jej rozumieniu obejmuje wszelkie
zjawiska związane z rozumieniem i przeżyciem sztuki filmowej łączonej z twórczością i kategorią piękna oraz z jej aspektem społecznym, stanowi także określony wkład w kulturę danego narodu i całej cywilizacji ( Korsak 2004, s. 30–34).
Jerzy Toeplitz, definiując kulturę filmową w relacji realizator — krytyk — widz
pisze: „na pojęcie kultury filmowej składają się ambitne filmy pomagające ludziom
żyć i dające im szlachetne wzruszenia; dobrze zrobione, nie grzeszące prymitywizmem i wulgarnością filmy rozrywkowe; rosnąca liczba widzów, którzy wiedzą
co zobaczyć chcą na ekranie i potrafią osądzić prawidłowo co obejrzeli; krytycy i naukowcy umiejący nakreślić linie rozwojowe sztuki filmowej, pomagający
i widzom i twórcom w wyborze” (Toeplitz 1970, s. 41). Według Henryka Depty
podstawowymi elementami kultury filmowej są doświadczenie filmowe odbiorcy,
wiedza o sztuce filmowej jak również umiejętność oceny utworów filmowych (
Depta 1979). Wykorzystując definicję kultury estetycznej stworzoną przez Marię
Gołaszewską Zbigniew Korsak eksponuje humanistyczny aspekt rozumienia pojęcia. Kultura filmowa w takim ujęciu stanowi „jedną z możliwości w dążeniu do
pełnego, optymalnego rozwoju człowieka, do pogłębienia jego osobowości, poszerzenia kultury osobistej; obejmuje ona krąg zjawisk związanych ze sztuką filmową, jej rozumieniem i przeżyciem, z pięknem i twórczością; z drugiej zaś strony
uwzględniając jej aspekt społeczny, stwierdzić należy, iż określa ona w znacznej
mierze styl, jakość, poziom oraz aspiracje określonych zbiorowości” (Korsak 1999,
s. 393). Dzięki uczestnictwu w tak pojmowanej kulturze filmowej człowiek nabywa
umiejętności oceny jej wytworów, ma możliwość wszechstronnego rozwoju — moralnego, poznawczego, estetycznego, a także uwrażliwienia na równoważną godność kultur i podstawową więź łączącą dziedzictwo kulturowe ze współczesnością
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(Wojnar 1999). Wiesław Żardecki, wiążąc kulturę filmową z kulturą artystyczną
definiuje kulturę filmową jako złożone zjawisko społeczne, które istnieje zarówno
obiektywnie jako system wartości w obrębie całego dorobku sztuki filmowej oraz
subiektywnie jako zindywidualizowana jakość obecna w osobowościach i psychice ludzi, pozwalająca te wartości w sposób dynamiczny i kreatywny rozwijać
(Żardecki, 2015, s. 121)

Analiza badań własnych1
Aby znaleźć odpowiedź na pytanie jak uczestnictwo w kulturze filmowej przyczynia się do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych przeprowadziłam
badania empiryczne. Teren badań stanowiło województwo śląskie, dobór próby
był celowy. Do udziału w badaniach zaproszono trzydzieści osób w wieku od 52
do 80 lat: sześć osób w wieku 52–59 lat (emerytowane nauczycielki i emerytowani
pracownicy górnictwa), czternaście osób w przedziale wiekowym 60–69 lat , dziewięć osób w wieku 70–79 lat oraz jedną osobę w wieku 80 lat. W grupie badawczej znalazły się dwadzieścia cztery kobiety i sześciu mężczyzn (dysproporcja płci
wynika z niechęci mężczyzn do wzięcia udziału w badaniach). Kryteria badawcze
stanowiły następujące czynniki: zakończenie pracy zawodowej, zawód wykonywany przed emeryturą, wykształcenie, dokładny wiek i miejsce zamieszkania. Dane
uzyskane za pośrednictwem wywiadów pogłębionych poddane zostały analizie
jakościowej.
Przedmiotem mojego zainteresowania było jak często, gdzie oraz z kim osoby
w okresie późnej dorosłości oglądają filmy, a także dlaczego chodzą (lub nie chodzą) do kina. Jak wynika z prowadzonych badań seniorki i seniorzy oglądają filmy nawet codziennie, niektórzy z nich kilka razy w tygodniu, najczęściej w domu,
w telewizji, korzystają także z płyt DVD, kilka osób również z internetu. Badane
osoby oglądają filmy w domu zazwyczaj w towarzystwie rodziny, czasami sami lub
z przyjaciółmi, do kina nie chodzą jednak zbyt często. Wielu badanych nie korzysta
z oferty kin z powodu wysokich cen biletów: Chodziłabym częściej do kina, ale ze
względu na repertuar oraz cenę biletu zostaje w domu i oglądam filmy wybrane przeze mnie w telewizji, tym bardziej że w telewizji jest bardzo duży wybór i zawsze mogę
coś znaleźć dla siebie (74 lata, była fryzjerka WZ2 ). Badanym przeszkadza również
nadmierne nagłośnienie kin, reklamy emitowane przed seansem: do kina chodzę
1
Wyniki wraz z poszerzoną analizą i interpretacją przeprowadzonych badań zostały opublikowane w mojej książce pt. Seniorzy i film. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez
uczestnictwo w kulturze filmowej, Toruń 2016.
2
Na potrzeby analizy przyjęte zostały skróty oznaczające poziom wykształcenia badanych:
WW – wykształcenie wyższe, WŚ – wykształcenie średnie, WZ wykształcenie zawodowe, WP wykształcenie podstawowe. W badaniach wzięło udział trzynaście osób z wykształceniem wyższym,
jedenaście osób ze średnim, cztery z zawodowym oraz dwie osoby z wykształceniem podstawowym .
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rzadko, ponieważ kina są teraz zbyt głośne, zanudzają reklamami i są coraz droższe
(74 lata, emerytowana nauczycielka, WW). A także nie spełniający ich oczekiwań
repertuar: kiedyś szukałem w kinie emocji i doznań estetycznych, teraz interesuje
mnie wiedza. Dlatego przestałem chodzić do kina – takiej oferty nie znajduję wcale
albo bardzo rzadko (61 lat, emerytowany dziennikarz, WW) oraz brak możliwości
dojazdu, czy nawet brak czasu. Niektórym seniorom przeszkadzają w kinie również nieodpowiednie zachowania innych widzów, oraz zbyt duża ich liczba. Najstarsze osoby w wieku 75+ nie chodzą do kina ze względu na zły stan zdrowia, inna
osoba (62 lata, emerytowany górnik WŚ) nie robi tego z powodu problemów ze
słuchem. Dla seniorek i seniorów z ograniczeniami ruchowymi problem stanowią
bariery architektoniczne (schody) i brak windy. Kilku seniorów nie odwiedza kin,
ponieważ ta praktyka kulturowa nie należy do ich ulubionych zajęć: Do kina raczej
nie chodzę bo nie lubię mówi 64-letnia emerytowana nauczycielka (WW), ale za
to chętnie ogląda filmy obyczajowe w telewizji. Jedną ze wskazywanych przyczyn
braku zainteresowania seansami kinowymi jest szeroka oferta filmowa w telewizji
i w internecie: rzadko chodzę do kina, ponieważ mam dostęp do filmów na płytach
oraz w internecie (59-letnia nauczycielka, WW). Dla innych badanych osób ograniczenie wyjścia do kina stanowi brak towarzystwa: Do kina chodzę rzadko. Jak
mam z kim to idę do kina czy teatru. Sama nie lubię. Ale takie wyjścia są miłe (60
lat, emerytowana nauczycielka WW), a także nieznajomość repertuaru kinowego.
Mieszkańcy z mniejszych miejscowości, w których nie ma kina mają ograniczone
możliwości uczestnictwa w seansach i właśnie ci najczęściej nie korzystają z tej
formy uczestnictwa w kulturze filmowej.
Wśród badanych były także osoby, które chodzą do kina regularnie, raz a nawet
kilka razy w miesiącu. Badani, którzy deklarują częsty udział w seansach kinowych
również chętnie i często oglądają filmy w domu za pośrednictwem różnych mediów
i nośników, ponadto lubią to robić w towarzystwie rodziny. Cenią sobie także wyjście do kina z innymi osobami, najczęściej z przyjaciółmi: Lubię atmosferę kina, no
i można wyjść z domu, przed lub po seansie kawa w dobrym towarzystwie i przedyskutowanie filmu (60 lat, była nauczycielka WW); Chodzę nawet sama do kina, choć
mam koleżankę – kinomankę, która mi często towarzyszy. Bywam w kinie kilka razy
w miesiącu. (74 lata, emerytowana nauczycielka, WW); Chodzę do kina ponieważ
wyjście umożliwia kontakt z szerszym gronem znajomych i daje poczucie udziału
w życiu społeczeństwa. Kino zapewnia specyficzną atmosferę i pozwala korzystać
z nowoczesnych technologii np. 3D co uatrakcyjnia oglądanie filmu (59 lat, emerytowana nauczycielka, WW). Seniorki i seniorzy, którzy często odwiedzają kina
podkreślają, że takie wyjście jest okazją do spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi,
spędzenia czasu z rodziną, zwłaszcza z młodszym pokoleniem: do kina chodzę z siostrą, lub z dawną szkolną koleżanką, obecnie także emerytką, z którą mamy podobne
gusty. Zdarza się, że bywam w kinie z innymi członkami rodziny, a także młodszą
generacją, siostrzeńcami, lub nawet z siostrzanymi wnukami. Do kina bardzo często
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chodzili moi rodzice, szczególnie mama, zanim nabyli telewizor. W dzieciństwie także zwyczajowo, w okresie świątecznym, zabierał mnie i siostry do kina wujek, który
równocześnie wzbogacał książkami naszą domową biblioteczkę (65 lat, emerytowana
nauczycielka). Osoby te wyraźnie wskazują na funkcje integracyjne i socjalizacyjne
jakie spełnia w ich odczuciu udział w seansie kinowym. Obejrzenie filmu w kinie
jest dla badanych ważne także z następujących powodów: jest grupa filmów, które
powinny być oglądane na naprawdę dużym ekranie (efekty specjalne, sceny batalistyczne, itp.), premiery najciekawszych filmów można obejrzeć tylko w kinie (57 lat,
emerytowana nauczycielka, WW). Doceniają techniczne możliwości kina (dźwięk
w technologii dolby stereo, szeroki ekran, obraz 3D), atmosferę kina i przyjemność
obejrzenia filmu na dużym ekranie. Chętnie również oglądają w kinie filmowe premiery: Chodzę do kina zobaczyć nowości, premiery. Kino ma niespotykany klimat
i atmosferę, Duży ekran. Efekty dźwiękowe są lepsze niż w telewizji. Można miło spędzić czas ze znajomymi (65 lat, emerytowana pielęgniarka, WŚ).
W świetle uzyskanych danych można stwierdzić, że z oferty kin korzystają osoby starsze, będące w dobrej sytuacji materialnej, mieszkające w miastach, w których funkcjonuje kino, sprawne fizycznie, bez specjalnych ograniczeń związanych
ze zdrowiem. Osoby te zazwyczaj, posiadają rodzinę i przyjaciół oraz przywiązują
wagę do socjalizacji i integracji społecznej, a ich aktywność zawodowa polegała na
pracy innymi ludźmi (nauczycielki, pielęgniarka) i do kina chodziły również przed
zakończeniem pracy zawodowej. Kultura filmowa jest dla badanych ważnym elementem codziennego życia, a uczestnictwo w niej formą zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych, integracyjnych. Natomiast z oglądania filmów na seansach
kinowych rezygnują osoby z małych miejscowości, w których nie ma kina oraz
osoby, dla których dojazd do kina stanowi problem. Do kina nie chodzą również
seniorki i seniorzy w gorszej sytuacji materialnej, z ograniczeniami zdrowotnymi
i ruchowymi. Filmów w kinie nie oglądają osoby, którym przeszkadza nadmierne
nagłośnienie oraz zachowanie innych widzów, są to często starsze osoby samotnie
spędzające czas, czasem z konieczności, czasem z wyboru, wycofane społecznie.
Wiek, wykształcenie oraz wykonywany przed emeryturą zawód nie mają bezpośredniego wpływu na ograniczenia w udziale w seansach kinowych, bowiem nie
robią tego zarówno badani w wieku 50+, 60+ 70+ i 80 lat. Jednakże najstarsze
osoby (75+ i 80 lat) jako powód podają wyłącznie zły stan zdrowia. W grupie badanych, którzy nie chodzą do kina, są osoby wykonujące przed emeryturą różne
zawody z wykształceniem od wyższego po podstawowe.
Przedmiotem mojego zainteresowania było również czy i dlaczego seniorzy
uczestniczą w seansach kinowych w ramach dyskusyjnych klubów filmowych,
uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń emerytów i klubów seniora. Wskazania badanych dotyczące udziału w seansach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i instytucje skupiają się przede wszystkim na dyskusyjnych klubach filmowych. Niektórzy z badanych deklarują, że biorą regularnie udział w projekcjach
54

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

2017 – Tom XII – numer 1

DKF-u, które zapewniają im kontakt z kinem niekomercyjnym i interesującymi
filmami, których nie mogą zobaczyć w innych okolicznościach: Oglądam filmy
dwa i trzy razy w miesiącu w tutejszym DKF Ekran z żoną lub sam. Nie chodzę do
multikin, bo mnie denerwują i nie interesuje mnie ich repertuar (65 lat, były technik
miernictwa górniczego, WŚ). Seniorzy cenią prelekcje, poprzedzające filmy, które
w ich opinii wzbogacają odbiór filmu oraz dyskusje odbywające się bezpośrednio
po nim: Często uczestniczę w seansach filmowych organizowanych przez DKF. Interesuje mnie tematyka niszowych, niekomercyjnych filmów, lubię dyskusje nt. obejrzanego filmu oraz samych ludzi, którzy tam przychodzą, tzw. „kinomaniaków”(57 lat,
była nauczycielka, WW). Podkreślają także, że chętnie spotykają się na projekcjach
DKF-u z innymi miłośnikami kina. Pojawiły się także opinie, że seanse odbywają
się zbyt późno, co stanowi znaczące utrudnienie: W moim mieście jest tylko DKF,
ale filmy kończą się późno i dlatego bywam tam wiosną i latem, kiedy można za dnia
wrócić do domu (74 lata, była nauczycielka, WW).
Niektóre badane osoby, które wcześniej były członkami DKF-u, obecnie już
rzadko korzystają z tej oferty ze względu na późną porę seansów, zbyt długi czas
ich trwania, czy nie związany z ich zainteresowaniami lub zbyt poważny repertuar
: Aktualnie interesuje się formą rozrywkową, lekką i przyjemną, a repertuar prezentowany przez DKF jest zbyt poważny. Do DKF-u należałem dekadę, ale w wieku 20
lat (52 lata, emerytowany górnik- automatyk,WŚ); Kiedyś systematycznie uczestniczyłam w seansach DKF-u, teraz sporadycznie, tylko wtedy gdy prezentowany film
wyjątkowo mnie interesuje. DKF oferuje krótką prelekcję przed projekcją filmu co
nie pozostaje bez wpływu na bardziej świadomy, pełniejszy odbiór filmu (59 lat,
emerytowana nauczycielka WW). Niektórzy zrezygnowali z udziału w seansach
dyskusyjnych klubów filmowych ponieważ telewizja, jak deklarują, zapewnia im
wystarczającą rozrywkę.
Wielu seniorów nie uczestniczy jednak w seansach kinowych w ramach DKF,
czy organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje zrzeszające emerytów, ponieważ w miejscowości, w której mieszkają nie ma takiej możliwości, nie wiedzą
również czy istniejący w ich mieście uniwersytet trzeciego wieku lub stowarzyszenie emerytów organizują seanse dla seniorów. Brak informacji na ten temat, a często nawet świadomości o istnieniu takich możliwości był najczęstszą odpowiedzią
badanych. Niektórzy podkreślali, że wolą oglądać filmy z najbliższymi niż w towarzystwie innych osób, inni zaś że nie należą do żadnej organizacji dla emerytów,
lub że nie mają na to czasu z powodu zaangażowania w działania społeczne, opiekę
nad wnukami, czy prace domowe i ogrodowe. Były też osoby, które jako przyczynę
podawały zły stan zdrowia. Kilku badanych bierze czasami udział w projekcjach
filmowych w klubie seniora. Przyciągają ich ciekawe propozycje filmowe oraz bezpłatny na nie wstęp, co stanowi podstawowy czynnik uczestnictwa w projekcji.
Analiza uzyskanych danych pozwala wnioskować, że projekcje filmowe skierowane do seniorów nie należą do popularnych form spędzania czasu przez ba© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
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danych. Główną przyczyną jest brak takich inicjatyw w miejscach zamieszkania
badanych starszych osób, jak również brak informacji o tego typu działaniach.
Uniwersytety trzeciego wieku istniejące w miejscowościach, z których pochodzili
(Rybnik, Jastrzębie, Żory, Bielsko- Biała, Cieszyn, Pszczyna) nie organizują tego
typu seansów lub robią to niezwykle rzadko. Ich oferta obejmuje zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne), turystyczne, sportowe, językowe
i informatyczne oraz wykłady z różnych dziedzin. Żaden z nich nie ma jednak
żadnej oferty filmowej. W jednej z wymienionych miejscowości – w Żorach, liczących 60 tys. mieszkańców, istnieje Kino Seniora jako inicjatywa Miejskiego
Ośrodka Kultury. Filmy z aktualnego repertuaru wyświetlane są dwa razy w tygodniu w godzinach wczesno-popołudniowych w kinie „Na Starówce”, ceny biletów
są obniżone do 10 złotych (http://www.zory24.pl/userfiles/file/pdf/REPERTUAR-kina.pdf) . Zainteresowanie seansami jest jednak nieduże, jak mówią ich organizatorzy, zazwyczaj na projekcje przychodzi około dziesięciu osób. Inicjatywa ta
nie jest szeroko promowana, kino nie współpracuje z UTW w Żorach, informację
o Kinie Seniora można znaleźć wyłącznie w miesięcznym repertuarze kina. Seanse
dla seniorów odbywają się dzisiaj już w wielu polskich miastach, ale jak wykazały badania ich adresaci, zwłaszcza z mniejszych miejscowościach, nie korzystają
z takich propozycji zbyt często. Przyczyny są rozmaite, ale jak podkreślają badacze
trzeba pamiętać, że propozycje kulturalne skierowane do seniorów nie powinny
być stygmatyzowane wiekiem, co znaczy, że warto zachować ostrożność w sygnowaniu oferty kulturalnej wyłącznie do tej grupy adresatów, co pozwoli na uniknięcie gettoizacji tej grupy społecznej ( Lemieux 2005). Osoby realizujące działania
kierowane do odbiorców w starszym wieku powinny mieć na uwadze poszanowanie uczuć seniorów, którzy budują indywidualne wyobrażenia o swojej starości
i nie zawsze chcą sytuować się w obrębie swojej generacji (Skutnik 2015, s.269).

Zakończenie – warsztaty filmowe dla seniorów
Interesującą formą aktywizacji osób starszych są warsztaty filmowe dla seniorów „Późne debiuty” prowadzone przez warszawskie Stowarzyszenie Pracowni
Filmowej „Cotopaxi”. Projekt „Seniorzy o sobie” jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (http://cafesenior.pl/warszawa-pokaz-rezyserskich-debiutow-seniorow). Grupa starszych mieszkańców Warszawy
otrzymała wsparcie specjalistów w zakresie technicznej wiedzy o realizacji filmów.
Podzieleni na kilka zespołów seniorzy pracowali przy realizacji krótkometrażowych filmów. Seniorzy przez kilka miesięcy uczyli się filmowania techniką
„wideo uczestniczącego”, (participatory video, PV) techniki z pogranicza filmu,
animacji społecznej i badań w działaniu. Krótkometrażowe filmy realizowane są
przez całą grupę, z którą pracują debiutujący filmowcy (facylitatorzy), pomagający
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starszym osobom w konstruowaniu filmowego dokumentu według wspólnie ustalonego przesłania. Celem warsztatów jest nie tylko wykształcenie określonych
umiejętności filmowych, ale przede wszystkim zapewnienie możliwości wymiany poglądów, doświadczeń i przygotowywanie własnych, zindywidualizowanych wypowiedzi filmowych (http://pracowniacotopaxi.pl/seniorzy-o-sobie/).
Etiudy filmowe opowiadające m.in. o relacjach matki i córki w późnej dorosłości,
o terapeutycznej sile śmiechu, o podglądactwie, o tym, jak to jest być „składakiem”
(I Ty zostaniesz emerytem, Nasz klub, Składak, Podglądacze, Jak żyć inaczej, O to mi
chodziło, Tak mnie wychowałaś, Miasto zostało tam)3, stanowią swoiste „zwierciadło pokolenia”. Filmy miały swoją publiczną premierę w trakcie pokazu „Seniorzy
o sobie”, w warszawskim kinie „Muranów”4. W publikacji pt. Wideo uczestniczące.
Na przykładzie projektu „Seniorzy o sobie”, autorzy projektu sytuują swe działania
z seniorami w kontekście badań społecznych. Film (przekaz wideo) traktowany
jest jako „narzędzie demokratyzacji udziału w społecznym dyskursie i wyznacznik
wiary w społeczne zaangażowanie sztuki” (Szewczyk 2014, s.4). Celem warsztatów
oprócz zdobycia umiejętności filmowych jest integracja grupy i podjęcie dialogu
na ważne dla uczestników tematy. Zazwyczaj odbywa się od 6 do 8 kilkugodzinnych spotkań, podczas których prezentowane są zagadnienia związane z realizacją filmów. Podczas spotkań, mających ćwiczeniowy charakter szczególna uwaga
przywiązywana jest do tematów przyszłych filmów (Szewczyk 2014, s.8). Autorzy
projektu podkreślają, że najważniejszą częścią warsztatów było zaangażowanie
i wspólne działanie seniorów, a nie ich efekt w postaci gotowego filmu. Projekt wideo uczestniczącego jako technika z pogranicza filmu, animacji społecznej i badań
w działaniu uczynił z twórców filmów inicjatorów zmiany, których działania przyczyniły się do realizacji artykułowanych przez seniorów potrzeb. Filmy powstające
w ramach projektu nie stanowią wyłącznie nośnika informacji. Są raczej pretekstem do obserwacji najbliższego otoczenia, diagnozy problemu, analizy i dążenia
do zmiany. Osoby autora i widza są równorzędne, ta relacja pomiędzy nimi ma
charakter dwustronny, autorzy filmów tworzą je dla siebie i społeczności, której
są częścią. Działania w ramach projektu poza funkcją animacyjną i edukacyjną,
pozwalają na zdobycie informacji o stanie wiedzy seniorów na temat języka filmu
oraz ich funkcjonowania w kulturze audiowizualnej. Umiejętność konstruowania
wypowiedzi filmowej stanowi nie tylko formę aktywizacji osób starszych, ale przyczynia się do poszerzenia ich kompetencji w zakresie korzystania ze współcze3
Filmy można zobaczyć na portalu: https://www.youtube.com/user/PracowniaCotopaxi (
23.03.2015)

4
W 2015 roku odbyła się czwarta edycja projektu: „Późne debiuty: Akademia”.
W warsztatach wzięło udział 50 seniorów z warszawskiego Śródmieścia, Targówka
i Mokotowa, którzy przy pomocy animatorów kultury pracowali w kilkuosobowych zespołach nad realizacją krótkometrażowego filmu z wykorzystaniem techniki wideo uczestniczącego. Pokazy filmów odbyły się w Kinie Muranów. http://www.seniorzy.pl/index.php/
pasje/1661-warszawscy-seniorzy-kreca-filmy-o-sobie ( dostęp: 10.12.2015)
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snych technologii oraz do świadomego odbioru różnych przekazów audiowizualnych (Boratyn 2014, s. 26).

Różne formy uczestnictwa w kulturze filmowej spełniają wiele funkcji
(m.in. edukacyjną, rozrywkową, poznawczą, aktywizującą, integracyjną)
oraz oddziałują na styl życia ludzi niezależnie od wieku. Udział w kulturze filmowej, która obejmuje także obszar kina popularnego, może sprowadzać się do oglądania filmów i seriali w telewizji, albo stanowić zaangażowany aktywny udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalno-filmowych:
seansach kinowych, warsztatach, przeglądach, festiwalach. Wykształcenie
potrzeby obcowania z kulturą filmową stanowi ważny element w edukacji
kulturalnej społeczeństwa niezależnie od wieku i statusu społecznego jednostek. Uczestnictwo w kulturze, zgodnie z przyjętym sposobem jego rozumienia zaproponowanym przez Marka Krajewskiego, odnosi się do każdej
sytuacji, w której człowiek jest uczestnikiem relacji w obrębie określonej
zbiorowości. Tak rozumiane uczestnictwo w kulturze jest procesem włączania w życie społeczne zarówno jednostki jak i określonej zbiorowości
– tutaj społeczności seniorów, która jest także odpowiedzialna za jej trwanie i powtarzanie (Krajewski 2014, s.17). Jak wynika z przeprowadzonych
badań aktywnymi uczestnikami kultury filmowej są osoby starsze w dobrej
sytuacji materialnej, mieszkańcy miast, w których istnieje kino lokalne,
sprawni fizycznie, bez ograniczeń zdrowotnych. Osoby te posiadają rodzinę
i przyjaciół, często są to seniorzy, których aktywność zawodowa związana
była z pracą z ludźmi oraz tacy, którzy uczestniczyli w kulturze filmowej
przed zakończeniem aktywności zawodowej. Udział w kulturze filmowej
jest dla nich formą zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych i integracyjnych. Przeprowadzone badania jakościowe o charakterze lokalnym
odnoszą się wyłącznie do badanej grupy i nie są reprezentatywne dla całej społeczności senioralnej. Poznanie procesu uspołeczniania seniorów
przez uczestnictwo w kulturze filmowej wymaga przeprowadzenia badań
w innych zbiorowościach i na innym terenie. Badania takie umożliwiłyby
zdobycie danych, pozwalających na szerszą analizę badanego zjawiska oraz
poszerzenie wiedzy na temat lokalnych i środowiskowych działań w obrębie kultury filmowej, które mogą stanowić szansę na zwiększenie zakresu
społecznej i kulturalnej inkluzji osób starszych.
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Abstrakt
Głównym celem rozważań podjętych w artykule jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak uczestnictwo w kulturze filmowej przyczynia się do aktywizacji i integracji społecznej seniorów. Powołując się na klasyczną teorią aktywności autorka, zakłada, że dobre samopoczucie osób starszych zależy od utrzymania
aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej. Artykuł zawiera omówienie
kategorii uczestnictwa w kulturze oraz pojęcia kultury filmowej oraz prezentację wyników badań jakościowych nad uwarunkowaniami uczestnictwa seniorów
w kulturze filmowej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że kultura filmowa stanowi
element codziennego życia seniorów, a uczestnictwo w niej jest formą zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych oraz integracyjnych. W podsumowaniu
autorka przywołuje przykład warsztatów filmowych dla seniorów, wykorzystujących technikę wideo uczestniczącego, które stanowią formę działań edukacyjnych,
animacyjnych i integracyjnych aktywizujących osoby starsze i zapobiegających ich
wykluczeniu psychospołecznemu.
Słowa kluczowe
senior, uczestnictwo w kulturze, kultura filmowa, aktywizacja, integracja społeczna
Activation and social inclusion of seniors by participation in film culture
Abstract
The main question addressed in this paper is how participation in film culture
contributes to the activation and the social inclusion of seniors. The author refers
to the classical activity theory and assumes the positive relationship between activity and life satisfaction. The article contains a presentation of chosen notions of
participation in culture and the film culture. Then the author presents the results of
the qualitative research on factors that contributed to participation in film culture
of seniors. The research results indicate that film culture is a part of the daily life
of seniors, and the participation in film culture is a form of meeting the needs of
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cultural and needs of social inclusion. In conclusion the author recalls the example
of video workshops (participatory video) dedicated for seniors. The main aim of
video workshops are education, animation, integration the elderly and prevention
their psychosocial exclusion.
Key words
senior, participation in culture, film culture, activation, social inclusion

Wojciech Bobrowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Projekt „Dzielnice Kultury” w Lublinie jako forma animacji
społeczno-kulturalnej
W ostatnich latach coraz częściej w animacji społeczno-kulturalnej pojawia się
tendencja do kierowania projektów ku najmniejszym lokalnym społecznościom.
Po latach kultury scentralizowanej, odgórnie kierowanej, pojawiają się cenne inicjatywy, których głównym celem jest wspieranie oddolnych działań tworzonych
przez organizacje pozarządowe czy też zwykłych ludzi, dla których ważne jest wartościowe spędzanie czasu wolnego. W pełni odpowiada to celom animacji społeczno-kulturalnej, o czym pisała Barbara Jedlewska (1999, s. 60):
Animacja ma za zadanie kształtowanie zintegrowanej osobowości – jednostki
aktywnej i świadomej podejmowanych działań, rozumnej i uczuciowej – człowieka
wolnego i odpowiedzialnego za los swój i innych. Jest strategią pomocy człowiekowi w odnajdywaniu utraconego sensu życia. Stwarza możliwość rozwoju jednostki
– jako osoby w grupie i środowisku […] Jest środkiem organizowania społeczności lokalnej (sąsiedztwa, osiedla, wioski) w celu lepszego zrozumienia i rozwijania
potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców, umożliwia promocję jednostkom i grupom, a także instytucjom, organizacjom czy stowarzyszeniom. Skupia się na aktywizacji życia społeczno-kulturalnego w różnych środowiskach.

Współczesny człowiek bardzo często funkcjonuje w świecie ograniczonym
do zaspokajania potrzeb kulturalnych niemal wyłącznie w świecie medialnym.
W przeciwieństwie do tradycyjnych form kontaktów społecznych, gdzie ludzie
żyjący w lokalnych, niewielkich grupach wspólnie spędzali czas wolny i bazowali
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na kontaktach bezpośrednich (sformalizowanych i niesformalizowanych) człowiek XXI wieku (szczególnie ludzie młodzi) obecnie bardziej popularny staje się
kontakt zapośredniczony medialnie. Mimo tego, że ilość dostarczanych nam codziennie informacji i medialnych form rozrywki (sieci społecznościowe, telewizja
itp.) jest coraz większa, dochodzi jednak do sytuacji, gdy niektórym jednostkom
i grupom taki sposób funkcjonowania przestaje wystarczać. Przesyt medialną codziennością skutkuje tym, że różnorodne formy oferty kulturalnej skierowane do
społeczności lokalnych znajdują swoich zaangażowanych odbiorców na co zwrócił
uwagę Marek Matyjewicz (2009, s. 29):
Pomimo, wydawałoby się szerokiej oferty popkulturowej (i nie tylko), dostępnej praktycznie „na wyciągnięcie ręki” dzięki szybkim i wszechobecnym medialnym kanałom przekazu treści, innym czynnikiem, współcześnie kształtującym
charakter potrzeb kulturalnych jest – NUDA. Ten specyficzny stan psychofizyczny
rozumieć należy nie tylko jako bezczynność, nieobecność stymulacji i niemożność
robienia w danym momencie tego, co akurat byśmy chcieli, lecz przede wszystkim
jako „brak i nadmiar łącznie”.

W tej sytuacji dość ważne staje się wspieranie różnorodnych inicjatyw oddolnych w czym upatrywać można nowych pól do działania dla tradycyjnych instytucji kultury. Wydaje się, że jest to dość oczywisty sposób wyznaczania nowych celów
i form działalności dla domów kultury w błyskawicznie zmieniającej się współczesności. Instytucje kultury wychodzą więc naprzeciw oddolnym pomysłom, inicjatywom, propozycjom tworząc warunki organizacyjne, finansowe, sprzętowe dla
działań podejmowanych przez samych mieszkańców terenu, na którym funkcjonuje dana instytucja. Ewa Bobrowska pisała (2009, s. 38):
Dom kultury uwolniony z gorsetu centralistycznej struktury przybrał więc
formę instytucji usługowej, która w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców dostarcza im możliwości rozwijania swych zainteresowań, podnoszenia kwalifikacji czy
udziału w różnego rodzaju imprezach.

Interesującym z punktu widzenia teorii i praktyki animacji społeczno-kulturalnej pomysłem, w którym podejmowane są działania zmierzające do wdrożenia
powyższych koncepcji w życie jest powołany do życia w 2013 roku projekt „Dzielnice Kultury”, którego głównym realizatorem jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Pomysł realizacji „Dzielnic Kultury” pojawił się po przegranej Lublina
w staraniach o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”. W pojawiających się wówczas
dyskusjach o potrzebie zagospodarowania zwiększonej wówczas aktywności kulturalnej mieszkańców Lublina zwrócono uwagę na fakt, iż mimo tego, że Lublin
tytułu tego nie otrzymał, należy starać się cenne inicjatywy kulturalne mieszkańców wykorzystać. Pojawiła się wtedy inicjatywa Sławomira Księżniaka i Mateusza
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Nowaka z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” stworzenia nowego programu,
który byłby odpowiedzią na rzeczywiste zainteresowania i propozycje mieszkańców Lublina (Materiały zebrane przez Wydział Kultury…, s. 3).
Istotnym aspektem powyższego programu było zwrócenie uwagi na centralizację działalności kulturalnej i nierównomierny dostęp do niej w zależności od
różnych regionów miasta. Po przeprowadzonej analizie zwrócono na fakt, że omawiany projekt:
Stanowi uzupełnienie zachodzących procesów, daje możliwość utrzymania
wzrastającego zainteresowanie kulturą. Wyrównuje szanse i zapewnia wszystkim
mieszkańcom niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania swobodny do niej dostęp. Stwarza możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze,
które jest i powinno być nadal tym elementem, który buduje autentyczny, unikalny
i przyjazny klimat Lublina (Materiały zebrane przez Wydział Kultury…, s. 3).

W efekcie „Dzielnice Kultury” stanowiły nowatorski pomysł, którego praktyczna realizacja miała bazować na współpracy Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego, Warsztatów Kultury oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Lublin.
W następnej części niniejszego artykułu spróbujemy przyjrzeć się bliżej praktycznej realizacji projektu „Dzielnice Kultury” w roku 2017. Zgodnie z założeniami opisanymi w cytowanym dokumencie „Materiały zebrane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w wyniku prac nad programem »Dzielnice Kultury«”,
miał to być rok szczególny w funkcjonowaniu projektu, ponieważ wówczas przypadała 700 rocznica lokacji Lublina w związku z czym planowano huczne obchody
tej daty. Z tej okazji program przyjął nazwę „Święto Lubelskich Dzielnic”, a jego
ramach podjęto inicjatywę zorganizowania 160 projektów o łącznej wartości 1,5
miliona złotych. Dzielnicowi operatorzy, czyli Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz „Warsztaty Kultury” odpowiedzialne były za rozdysponowanie środków i pomoc organizacyjną w projektach zgłaszanych przez zainteresowane organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne,
które realizowane były bezpośrednio w dzielnicach miasta. Zgłoszenia projektów
rozpatrywane były przez powoływane przez operatorów komisje konkursowe
w skład których wchodzili animatorzy kultury, przedstawiciele Zakładu Pedagogiki Kultury UMCS (zajmujący się kształceniem animatorów kultury) oraz przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Do realizacji zakwalifikowanych
zostało 88 projektów, których łączny koszt wyniósł 417 257,56 zł. Prezentowane
projekty stanowią tylko część spośród zgłoszonych i przyjętych, wybrane zostały
natomiast takie, które wydają się być szczególnie istotne dla zagadnień animacji
społeczno-kulturalnej z punktu widzenia możliwości inspiracji metodycznych dla
osób praktycznie realizujących tego typu działania. Opisy projektów pochodzą ze
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zgłoszonych przez organizatorów poszczególnych inicjatyw materiałów dostępnych na stronach internetowych operatorów (DDK „Bronowice”, DDK „Węglin”,
„Warsztaty Kultury”).
***
Nazwa projektu: Po sąsiedzku – „Komunikator sąsiedzki”
Projektodawca: Fundacja Art of Science
Opis projektu: Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji „Komunikator sąsiedzki” przy 9 charakterystycznych miejscach dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto,
Rury, Za Cukrownią i Wrotków. Instalacje te będą wizualnie przyciągały uwagę
mieszkańców dzielnic i zachęcały do interakcji. Instalacje będą trwałe, a wykonane zostaną ze stali i odpadów elektronicznych (tzw. elektrośmieci) tak, aby były
odporne na zniszczenia. Wszystkie instalacje będą ze sobą połączone zdalnie poprzez własną sieć komunikacyjną, co pozwoli na rozmawianie dzięki nim jak przez
telefon z wybraną dzielnicą. Przy każdej takiej instalacji przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. Na warsztatach mieszkańcy zbudują własne
projekty. Warsztaty będą trwały od 2 do 3 godzin każdy. Powstałe prace będą służyły jako dzieła podczas wystawy. Wystawę planujemy przeprowadzić w Warsztatach Kultury w Lublinie. Temat przewodnim warsztatów będzie „Lublin Ferromagnetyczny” – dzielnica jako element składowy miasta. Pokażemy mieszkańcom, że
siła tkwi zarówno w jednostkach, jak i w całej grupie.
Projekt „Po sąsiedzku” to ciekawa inicjatywa łącząca nowoczesną technologię,
nawiązania do nurtów sztuki wykorzystujących odpadki (np. włoski nurt Arte Povera) i jednocześnie integrujący mieszkańców różnych dzielnic Lublina.
Nazwa projektu: Źródło
Projektodawca: Ludomir Franczak
Opis projektu: Projekt „Źródło” miał na celu opisanie lubelskich ujęć wodnych,
ich artystyczną eksplorację oraz zwrócenie uwagi na publiczny dostęp do wody.
W ramach projektu opisane i udokumentowane zostały publiczne ujęcia wody pitnej w obrębie dzielnic Sławin, Sławinek oraz Szerokie.
Ciekawe wydaje się zwrócenie uwagi na elementy otoczenia, które zazwyczaj
umykają uwagi przechodniów ze względu na ich codzienność i wpisanie się w krajobraz miasta.
Nazwa projektu: 700 lat Lublin – zaśpiewam, pokaże moje miasto światu!
Projektodawca: Paweł Skrzek
Opis projektu: Projekt obejmował organizację warsztatów twórczości audio-video i zgromadził młodzież, obudził ich twórczość, która wyraziła się w stworzeniu
piosenki o Lublinie. Młodzież stworzyła słowa, wymyśliła melodię i nagrała utwór.
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Po miksie i masteringu młodzież wymyśliła teledysk i wzięła udział w nagraniach
oraz promocji utworu w środkach masowego przekazu.
Aktywizacja młodzieży w oparciu o możliwość stworzenia własnej piosenki
o Lublinie to połączenie z jednej strony umuzykalnienia uczestników z drugiej
wsparcie dobrze rozumianego lokalnego patriotyzmu co w znaczącym stopniu odpowiada założeniom programu związanego z 700. rocznicą lokacji Lublina. Utwór
został zaprezentowany w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-zDRzRygRas co stanowi dodatkowy pozytywny efekt projektu.
Nazwa projektu – OKOlice wyobraźni 2
Projektodawca – Ewa Ziembowicz
Opis projektu: Projekt odnosi się do twórczego, nieskrepowanego przyglądania
się najbliższej okolicy i, przy pomocy różnych narzędzi i pomysłów, opowiadania
o niej. W tej edycji zastosowano niestandardowy sposób pokazywania i odkrywania dzielnicy. Gra planszowa, która jest efektem działań promuje dzielnicę widzianą oczami dzieci i młodzieży.
Popularne w ostatnich latach gry planszowe to interesujący pomysł na aktywne
spędzanie czasu wolnego – w tym przypadku łączący kwestie wiedzy o własnym
miejscu zamieszkania.
Nazwa projektu – Lublin – historia na planszy
Projektodawca – Filip Makówka
Opis projektu: Cykl spotkań z dziećmi, w wyniku którego powstała gra planszowa. Tematyką gry jest Zamek Lubelski. Celem było stworzenie gry planszowej
o walorach edukacyjnych, prostych zasadach i krótkim czasie rozgrywki, której
głównym tematem będzie architektura Lublina. Cały projekt – zasady gry, charakter rozgrywki i jej czas, wygląd i inne jego aspekty były inspirowane pomysłami
uczestników pojawiającymi się podczas warsztatów.
Podobnie do poprzedniego projektu interesujące połączenie tworzenia gry
planszowej z wiedzą o architekturze miasta.
Nazwa projektu – (Za)animuj Lublin!
Projektodawca – Monika Czapka
Opis projektu: Cykl warsztatów z animacji poklatkowej zakończony powstaniem krótkiego filmu animowanego z Lublinem w roli głównej.
Kreatywne spędzenie czasu wolnego z Lublinem w roli głównej – szczególnie
interesujące z punktu widzenia współczesnej kultury medialnej i możliwość rozwoju medialnych kompetencji. Link do filmu na YouTube: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=114&v=lsCWK8ryg8w
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Nazwa projektu – Historyczno-ogrodnicze pasje z Rutą
Projektodawca – Dorota Buda
Opis projektu: W ramach projektu odbyło się: sianie i sadzenie kwiatów, wykonanie przez dzieci (zgodnie z projektem nasadzeń) napisu „700 lat Lublina”, konkurs plastyczny „700 lat Lublina”, lekcje przyrody: podlewanie, plewienie, wykonanie i powieszenie domków dla pożytecznych owadów. Podsumowanie projektu
odbyło się na festynie osiedlowym, gdzie zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci.
Połączenie działań plastycznych z ogrodnictwem, zwrócenie uwagi dzieci na
kwestie ekologii oraz świadomego kształtowania otoczenia przyrodniczo-kulturowego.
Nazwa projektu – Słowo na literę L
Projektodawca – Agata Komorowska
Opis projektu: Spotkania, podczas których zbierane były definicje, wyrazy,
miejsca, zabytki, wszystko, co kojarzy się z Dzielnicą i Lublinem na wszystkie litery alfabetu. Kolejnym etapem były warsztaty plastyczne dla dzieci z dzielnicy,
podczas których powstały ilustrację do „Alfabetu dzielnicy”. Po tych działaniach
miała miejsce edycja powstałego materiału i skład wydawnictwa.
Lublin i dzielnica Szerokie w roli głównej, a przy tym warsztaty plastyczne i wydawnictwo będące „namacalnym” efektem i pamiątką dla wszystkich uczestników.
Nazwa projektu: Placowy Tort Urodzinowy dla Lublina
Projektodawca – Żyjący Plac Zabaw Bronowice
Opis projektu: Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne i piknik rodzinny w ramach projektu „Placowy tort urodzinowy dla Lublina”! Dowiecie się
o charakterystycznych dla naszego regionu potrawach, o tym jak się je przygotowuje. W trakcie warsztatów wspólnie będzie można przygotować zdrowe potrawy
z grilla i poczęstować nimi najbliższych sąsiadów. Warsztaty kulinarne poprowadzi Marek Majerowski, eksperymentator kulinarny, który prowadzi m.in. pokazy
kuchni molekularnej. W ramach warsztatów ugotuje i zapozna uczestników z klasycznymi potrawami lubelskimi.
Interesujące sięgnięcie do nieco innego aspektu kultury czyli kultury kulinarnej i potraw charakterystycznych dla miasta Lublin. Warta odnotowania inicjatywy z punktu widzenia popularnej w ostatnich latach w Polsce „kultury grillowania” – w tym przypadku rozumianej nieco bardziej ambitnie. W ramach projektu
zorganizowane były również warsztaty plastyczne i warsztaty improwizacji teatralnej powiązane z historią miasta.
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Nazwa projektu: „Romko i Julia z Dworca PKS w Lublinie”
Projektodawca: Kinojady (grupa nieformalna)
Opis projektu: Główny Dworzec Autobusowy w Lublinie jest wyjątkowym miejscem, pozostałością z poprzedniej epoki, ale i sercem barwnej społeczności pracowników, sprzedawców, bywalców i podróżnych. Dla wielu Ukraińców przyjeżdżających do Lublina jest także ich pierwszym przystankiem w Unii Europejskiej.
Opowiemy o Dworcu w formie filmowej powieści na motywach „Romeo i Julii”.
Nagrania powstaną podczas terenowych warsztatów filmowych i zostaną zaprezentowane na kilku pokazach, między innymi w hali Dworca przy al. Tysiąclecia.
Połączenie klasyki dramatu z filmem niezależnym, a to wszystko w kontekście współczesnej wielokulturowości Lublina – rozumianej przede wszystkim
jako miasto styku kultur w przestrzeni Unii Europejskiej. Do tego próba ożywienia dworca autobusowego traktowanego raczej jako miejsce niezbyt przyjazne dla
mieszkańców – ciekawa próba rewitalizacji niezbyt atrakcyjnego wizualnie i społecznie miejsca w centrum zabytkowego Lublina.
Nazwa projektu: Mapa Sentymentalna dzielnicy Za Cukrownią
Projektodawca: Lubelska Grupa Badawcza (grupa nieformalna)
Opis projektu: Cykl działań prowadzących do stworzenia Mapy sentymentalnej dzielnicy za Cukrownią: warsztaty kreatywne, spotkania z mieszkańcami,
wywiady/rozmowy, spacery badawcze, zajęcia w szkole (warsztaty rysunkowe lub
spacery po dzielnicy), punkt mobilny będący niestandardowym działaniem badawczym i akcją animacyjną zarazem. Wydarzeniem spinającym będzie gra dzielnicowa – questing rowerowy, w czasie której poruszając się na rowerach będziemy
poszukiwać miejsc ze zdjęć.
Dzielnica Za Cukrownią przez wielu mieszkańców Lublina traktowana jest jako
miejsce niezbyt przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób z zewnątrz. Połączenie różnorodnych działań mających na celu aktywizację społeczno-kulturalną tego miejsca jest szczególnie cenną inicjatywą animacyjną.
Nazwa projektu: Warsztat wędrujących historii
Projektodawca: MY DWIE (grupa nieformalna)
Opis projektu: Projekt „Warsztat wędrujących historii” to interdyscyplinarny
projekt oparty na cyklu 8 warsztatów skierowanych dla dzieci i ich rodziców, spędzających wakacje w Lublinie. W ramach projektu, w każdej z dzielnic (Ponikwoda, Wrotków, Rury, Za Cukrownią) odbędą się dwa spotkania, którego głównym
tematem będą przedmioty związane z Lublinem, znajdujące się w skrzyni. Jedno
ze spotkań będzie przeprowadzone za pomocą metod edukacji twórczej i zostanie
zrealizowane jako zajęcia plastyczne, natomiast drugie metodami dramy stosowanej i pedagogiki teatru – zajęcia teatralne. W tytułowej skrzyni, wykonanej przez
lokalnego lubelskiego rzemieślnika, znajdą się m.in. zdjęcia przedstawiające daw© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
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ny Lublin, potrawy charakterystyczne dla lokalnej kuchni, legendy Lublina, teksty
kultury traktujące o mieście. Działanie jest odpowiedzią na ubogą ofertę kulturalną dla dzieci, jaką zaobserwować można w okresie wakacyjnym. Dzielnice, które
obejmuje projekt są szczególnie wykluczone z życia kulturalnego miasta, z uwagi
na to, że znajdują się daleko od jego centrum. Zaobserwowałyśmy, że na terenie
wspomnianych dzielnic dzieci spędzają najwięcej czasu na placach zabaw i podwórkach. Dlatego też postanowiłyśmy wyjść im naprzeciw i sprawić, by ten czas
mogły wykorzystać twórczo i dowiedzieć się czegoś nowego o historii i kulturze
lubelskiej. Proponujemy spotkanie – ze sztuką, teatrem, z innymi mieszkańcami
dzielnicy. W rezultacie uczestnicy zajęć nie tylko zapoznają się ze sobą i zwiększą
swoje kompetencje do odbioru sztuki wysokiej lecz także rozwiną umiejętności
artystyczne, poznają kulturę i historię Lublina. Będzie to także alternatywa twórczego spędzenia czasu wolnego.
Kolejna inicjatywa docierająca do mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – zamieszkujących dzielnice, w których życie kulturalne traktowane
jest jako niemalże zbędne. Zorganizowanie działań aktywizujących powiązanych
z kulturą Lublina stanowić może alternatywę dla bezproduktywnego spędzania
czasu na podwórkach i – często niezbyt dobrze i ciekawie dla młodych osób wyposażonych – placach zabaw.
Nazwa projektu: 700 różnic
Projektodawca: Radosław Bułtowicz
Opis projektu: Głównym założeniem inicjatywy pod nazwą 700 różnic jest
stworzenie zestawu fotografii dzisiejszego Lublina A.D. 2017, nawiązujących do
starych fotografii. Współczesne zdjęcia będą wykonywane w miejscach nie przypadkowych – ściśle według wzoru. Tym wzorem będzie zbiór dawnych fotografii
Lublina wykonanych przez mistrzów: Jana Bułhaka, Edwarda Hartwiga i innych.
Dzisiejsze plenery miejskie będą uwiecznione w sposób rygorystyczny, szczególnie
ze względu na kadry – te mają się pokrywać z oryginalnymi kadrami w możliwie
maksymalnym stopniu. Istotne jest także uwzględnienie innych elementów materiału wyjściowego, takich jak: oświetlenie, punkt widzenia, ogniskowa obiektywu,
obecność osób, pora roku i pora dnia. Ważne jest, by powstałe fotografie miały
wysoki poziom techniczny i artystyczny. Dlatego zanim grupy warsztatowe przystąpią do fotografowania, wezmą udział w zajęciach teoretycznych. Podczas tych
zajęć poznają dawne fotografie Lublina, wykonane na Starym Mieście i w Śródmieściu, a także biografie ich autorów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu,
w którym fotografowali Lublin). Kolejny planowany etap to plenery fotograficzne.
Każdy z uczestników otrzyma kopie zdjęć (w formie wydruku), które będzie (re)
fotografował. Podczas zajęć plenerowych grupa warsztatowa pozna miejsca – czasem ukryte, trudno dostępne – w których przed laty wykonane zostały fotografie.
Wybrane fotografie w formie wydruków wielkoformatowych 100/100 cm będą
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stanowić właściwą wystawę. Miejscem prezentacji będzie szczególnie oblegany
w wakacyjne miesiące Most Kultury (Most Lutosławskiego) – miejsce popularne zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Planowany jest także druk zdjęć
w formie okolicznościowych, bezpłatnych pocztówek. Widzowie wystawy 700
różnic będą mieli okazję porównać dzisiejszy Lublin z tym sprzed lat. Wystawa
będzie eksponować pary zdjęć – wykonane współcześnie oraz pierwowzór. Dzięki
temu widz będzie miał okazję prześledzić zmiany w wyglądzie wybranych miejsc
w dzielnicach Stare Miasto i Śródmieście. Do analizy tego, jak zmienił się Lublin
na przestrzeni stu lat, zachęcać ma tytułowe hasło „700 różnic”. Czy widzom uda
się wyszukać je wszystkie?
Jeden z projektów, które w sposób szczególny wpisują się w koncepcję związaną
z rocznicą 700 lat lokacji Lublina. Jednocześnie w interesujący sposób pozwala na
zapoznanie się z twórczością wybitnych fotografów i ich zdjęć ukazujących dawny
Lublin. Pozwala na interesujące spojrzenie na przemiany, jakie widać w przestrzeni miejskiej miasta przez ostatnich kilkadziesiąt lat.
Wskazane przykłady potwierdzają przede wszystkim kreatywność mieszkańców poszczególnych dzielnic Lublina. Wsparcie finansowo-organizacyjne ze
strony Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (przy współudziale miejskich instytucji kultury) jest próbą inspiracji i aktywizacji środowisk lokalnych. Instytucje kultury są często miejscem, do którego niezbyt chętnie zaglądają mieszkańcy danej dzielnicy – czasem z przyczyn pewnego rodzaju onieśmielenia, czasem
z braku uświadomionej potrzeby. Wyjście poza tradycyjnie pojmowaną instytucjonalną działalność kulturalną jest inicjatywą ze wszech miar godną rozwijania
i pochwały. Program „Dzielnice Kultury” stał się w Lublinie w ostatnich latach
z jednej strony próbą wyjścia do osób, które kiedyś będą tworzyć życie kulturalne
miasta (dzieci), z drugiej próbą aktywizacji ludzi w jakiś sposób wykluczonych
(osoby niepełnosprawne, starsze itp.), ale także jednostek, które niechętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych bazując jedynie na medialnie zapośredniczonej aktywności kulturalnej. Jest to także pokazanie ludziom pragnącym aktywnie realizować się w działaniach kulturotwórczych, że ich starania są zauważane,
finansowane i wspierane przez Urząd Miasta. To pozwala z nadzieją patrzeć na
możliwości aktywizacji społeczności lokalnych poprzez działalność z zakresu animacji społeczno-kulturalnej. Oczywiście wśród cennych i inspirujących projektów
zdarzają się takie, które wydają się być wyłącznie próbą pozyskania funduszy dla
projektodawcy i osób z nim współpracujących, które w niewielkim stopniu wpisują się w program, a założenia „Dzielnic Kultury” traktowane są w sposób daleki
od intencji pomysłodawców. Jednakże znacząca część projektów w zdecydowany
sposób wpisuje się w chęć ożywienia lokalnych działań animacyjnych i dają nadzieję na oddalenie myśli o skrajnej mediatyzacji i indyferentyzmu współczesnego
społeczeństwa.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania i analizy realizowanego przez
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin programu „Dzielnice Kultury”, który stanowi próbę aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców Lublina realizowanych we wszystkich 27 dzielnicach miasta. W opracowaniu skupiono się na praktycznej realizacji projektu w roku 2017, kiedy przypadało 700 lat od lokacji miasta
Lublin. Program realizowany był pod nazwą „Święto Lubelskich Dzielnic”. Zaprezentowano szczególnie interesujące z punktu widzenia teorii i praktyki animacji
społeczno-kulturalnej projekty zrealizowane w jego ramach.
Słowa kluczowe
Dzielnice Kultury, animacja społeczno-kulturalna, kultura, edukacja, środowisko lokalne.
The project „Cultural Quarters” in Lublin as a form of social and cultural
animation
Abstract
This article is an attempt to summarize and analyze the program “Cultural
Quarters” implemented by the Department of Culture of the Lublin City Hall,
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which is an attempt at social and cultural activation of Lublin’s inhabitants in all
27 districts of the city. The study focuses on the practical implementation of the
project in 2017, when it was 700 years since the city of Lublin was located. The
programme was implemented under the name of the “Lublin District Festival”.
Projects of particular interest from the point of view of the theory and practice of
social and cultural animation were presented.
Key words
Cultural Districts, socio-cultural animation, culture, education, local environment.

Mgr Alicja Lisiecka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Programy nauki zajęć praktycznych w Polsce
międzywojennej
Po roku 1918 państwo polskie zmagało się z licznymi problemami, od destabilizacji politycznej począwszy, przez walki klasowe, kryzysy ekonomiczne,
szkody wyrządzone przez zróżnicowane polityki zaborców, po brak doświadczenia w zarządzaniu i administrowaniu krajem. Z oczywistych względów sytuacja
oświaty nie napawała optymizmem. W zniszczonym wojną państwie brakowało
szkół oraz środków na ich odbudowę; ponadto na terenach byłego zaboru rosyjskiego i pruskiego w ogóle nie istniało polskie szkolnictwo, nie nauczali polscy
nauczyciele i nie funkcjonowały polskie podręczniki. Pierwszym więc zadaniem
stojącym przed władzami oświatowymi było stworzenie jednolitego sytemu
szkolnictwa1.
W latach międzywojennych wyszczególnić można dwa okresy istotne z punktu widzenia oświaty. Okres pierwszy trwający od momentu wybicia się Polski na
niepodległość – przesycony duchem narodowym i wyzwoleńczym – do roku 1932,
w którym to przeprowadzono ważną ustawę o ustroju szkolnictwa, zwaną ustawą
jędrzejewiczowską (od nazwiska Janusza Jędrzejewicza ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), rozpoczynającą tym samym drugi
okres podporządkowany wielokierunkowemu wymacaniu państwowości, a zakończony przedwcześnie wybuchem II Wojny Światowej.
1

Krasuski J., Historia wychowania, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, s. 177.
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Niniejszy artykuł poświęcony jest szczegółowo programom nauczania zajęć
praktycznych, w związku z czym pominięte zostały liczne kwestie dotyczące struktury systemu szkolnictwa oraz złożonego tła społeczno-politycznego omawianego
okresu; zagadnieniom tym dedykowano już liczne opracowania2.

Programy zajęć praktycznych obowiązujące w okresie 1918–1932
W okresie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to na bieżąco
formował się kształt ówczesnego szkolnictwa, podstawą pracy dydaktycznej większości szkół powszechnych był Program szkoły powszechnej jednoklasowej czterooddziałowej i dwuklasowej cztero- i pięciooddziałowej3. Nowe programy dla pełnej
szkoły powszechnej siedmioklasowej ukazywały się sukcesywnie od roku 1920.
Dokumentem regulującym liczbę godzin przypadających na realizację poszczególnych przedmiotów w szkołach o różnym stopniu organizacji był Rozkład godzin
w szkołach powszechnych4, wydany drukiem po raz pierwszy w 1919 roku5 nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dla szkoły najwyżej zorganizowanej siedmioklasowej wymiar czasu przeznaczonego w tygodniu
na roboty ręczne w klasie pierwszej wynosił cztery razy po pół godziny, w drugiej i trzeciej – półtorej godziny, od czwartej do siódmej – dwie godziny zegarowe.
W oddziale trzecim wprowadzano tzw. roboty kobiece, na które poświęcono jedną
godzinę w tygodniu aż do ukończenia szkoły powszechnej. Liczba godzin ulegała
zmniejszeniu wraz z obniżaniem się stopnia organizacyjnego szkoły.
Program nauki zajęć praktycznych6, do których zaliczono: roboty, roboty
kobiece oraz tzw. gospodarstwo domowe, ukazał się drukiem po raz pierwszy
w roku 1921. Dokument podzielony został na trzy odrębne części, według powyższych obszarów tematycznych, z których tylko pierwsza (roboty) przeznaczona
była zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, kolejne – dotyczyły jedynie nauczania
uczennic.
W myśl programu do głównych celów nauki robót ręcznych należało: kształcenie zmysłów (przede wszystkim wzroku i dotyku; kształcenie poczucia piękna;
rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych; kształcenie wytrwałości, samoZob. Kozera A., Oświata w myśli politycznej polskiej prawicy społecznej w latach 1918–1939,
INP Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004; Kilian S., Myśl edukacyjna narodowej demokracji w latach 1918–1939, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1997; Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty
w Polsce w latach 1917–1977. Podstawowe akty prawne, PWN, Warszawa 1978; Historia wychowania:
wiek XX, t. I, pod red. Miąso J., Wyd. PWN, Warszawa 1984.
3
Boguszewska A., Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej
Rzeczypospolitej, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 34.
4
Rozkład godzin w szkołach powszechnych. Wydanie I, Warszawa 1919.
5
Kolejne wydania Warszawa 1920, Warszawa 1925.
6
Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Roboty, roboty kobiece, gospodarstwo domowe, Warszawa 1921.
2
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dzielności, spostrzegawczości i dokładności w pracy; rozbudzenie zamiłowania
do pracy fizycznej i wyrobienie dla niej szacunku; rozwijanie i wzmacnianie sił
umysłowych i fizycznych; praktyczne zapoznanie młodzieży z fizycznymi właściwościami materiałów; praktyczne zaznajomienie uczniów z użyciem podstawowych narzędzi; umożliwienie wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas
innych zajęć (matematyki, fizyki, rysunków, itd.)7.
Program szczegółowy robót począwszy od oddziału I do IV włącznie, dotyczył
uczniów obojga płci, od V do VII – w głównej mierze chłopców (dla dziewcząt
przewidziano kontynuację tzw. slojdu tekturowego bądź, w przypadku braku odpowiednich warunków, zajęcia w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego).
Nauka w pierwszych trzech oddziałach skupiała się na pracy w ramach następujących zagadnień: robót z papieru, robót ze słomy i łyka (ewentualnie rafii) oraz
tworzenia ozdób choinkowych w okresie przedświątecznym8. Trudność wykonywanych ćwiczeń wzrastała z roku na rok, od prostych wycinanek i warkoczyków
do zszywania notesów i wyplatania mat. W oddziale czwartym uczniowie pracowali z tekturą oraz komponowali wycinanki z barwnego papieru.
Oddziały V, VI i VII, w sferze robót technicznych, dedykowany przede wszystkim chłopcom, sprowadzał naukę tychże robót do obróbki drewna opartej na systemie szwedzkim (tzw. slojdzie). Uczniowie wyrabiali proste przedmioty codziennego użytku, tj. podpórki, etykietki, trzonki, deski do krajania, półki, skrzynki,
ramki, a na ostatnim etapie szkoły powszechnej, nawet pomoce dydaktyczne wykorzystywane na innych zajęciach (np. fizyce).
W programie zaakcentowano fakt, iż poważnie potraktowane i umiejętne nauczane roboty ręczne przyczyniały się do umysłowego i fizycznego rozwoju młodzieży. W tekście można przeczytać: „roboty ręczne w szkole nie powinny być
traktowane jako zabawka ani jako rzemiosło, lecz wyłącznie jako przedmiot ogólnokształcący, rozwijający zarówno duszę, jak i ciało dziecka”9. Zakładano również,
że dodatkowym rezultatem ich nauczania w szkole powszechnej będzie „wznowiony rozkwit polskiej sztuki i polskiego rzemiosła”.
Nauczycielom polecano by zwracali oni szczególną uwagę na aspekt dbałości
o dokładność i czystość podczas pracy własnej uczniów; o unikanie przesadnej
liczby zdobień, o zachowanie pierwotnego charakteru wytwarzanych przedmiotów
i ich wartości użytkowej. Podstawowym celem pedagogicznym prac praktycznych
– w myśl założeń programu – były towarzyszące im wysiłki umysłowe i fizyczne,
dlatego też nauczyciele mieli obligować podopiecznych także do samodzielnego
wykonywania autorskich modeli, do planowania pracy na miarę swoich możliwoProgram nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Roboty, roboty kobiece,
gospodarstwo domowe, Warszawa 1921, s. 3.
8
W oddziale trzecim roboty z papieru poszerzono pracę z kartonem.
9
Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Roboty, roboty kobiece,
gospodarstwo domowe, Warszawa 1921, s. 7.
7
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ści (projektowany przez ucznia model musiał oczywiście sprostać wymaganiom
technicznym oraz estetycznym).
Autorzy programu wysunęli szereg uwag dotyczących prawidłowego zorganizowania (wyposażenia) oraz użytkowania pracowni, w taki sposób, aby warunki
w niej panujące nie wypływały niekorzystnie na zdrowie i samopoczucie dzieci.
Program zalecał przekazywanie wykonanych przedmiotów ich twórcom lub zachowanie części jako pomoce naukowe, czy pamiątki dla osób zwiedzających szkołę.
W dalszej części tekst zawierał wskazówki dotyczące konkretnych ćwiczeń:
wycinanek, robót z papieru, kartonu i tektury oraz z drzewa. Do najważniejszych
ogólnopedagogicznych zaliczyć należy m.in. te o konieczności „wniesienia do zajęć elementu piękna przez dążenie do szlachetnych proporcji i harmonii barw”10,
a także o wzbudzaniu poszanowania do „zabytków dawnej rodzimej sztuki polskiej”11, w przytłaczającej większości zniszczonych przez działania wojenne i wypieranych przez ówcześnie modne przedmioty (tj. „banalne meble miejskie”); oraz
podkreślaniu ducha cechującego zdobnictwo ludowe okolicy, w której znajdowała
się dana szkoła.
W trzecim oddziale szkoły powszechnej dziewczęta rozpoczynały naukę tzw.
robót kobiecych, których celem było: przygotowanie uczennic do samodzielnego wykonywania łatwych pożytecznych robót kobiecych ze specjalnym uwzględnieniem szycia, cerowania i łatania; rozbudzenie szacunku i zamiłowania do prac
ręcznych; przyzwyczajenie do porządku, oszczędności i dokładności w wykonywaniu każdej pracy; kształcenie poczucia estetycznego.
Program szczegółowy obejmował szycie i zdobienie, roboty szydełkowe i drutowe oraz łatanie i naprawianie uszkodzonej odzieży. Stopień trudności wykonywanych prac sukcesywnie wzrastał, od prostych projektów (serwetka, kołnierzyk,
torebka) do bardziej złożonych (bielizna, bluzki, spódnice). Przedmiot ten miał
znaczenie przede wszystkim praktyczne, ale także ogólno wychowawcze, przysposabiał do życia w czystości, oszczędności i poszanowaniu pracy.
Zajęcia tego rodzaju stwarzały okazję do pogadanek o pochodzeniu i gatunkach materiałów, procesach wytwórczych, a także o strojach narodowych i ludowych, czy rodzimym zdobnictwie (właściwym regionowi). Do nauczycielki robót
kobiecych należało „wykazanie ich piękna w porównaniu z niegustowną tandetą
fabryczną”. Rozmowy na te tematy miały przyczynić się do kształcenia poczucia
estetycznego uczennic. Według programu łączenie teorii z praktyką podnosiło
w oczach podopiecznych znaczenie pracy kobiecej i budziło do niej szacunek.
Program ponadto zwierał wskazówki higieniczne oraz przykładowy sposób
prowadzenia lekcji wraz z wykazem potrzebnych pomocy naukowych.
Alternatywę dla robót slojdowych (nieobowiązujących uczennic) stanowił
przedmiot zwany gospodarstwem domowym. Podobnie jak slojd opierał się
10
11
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w swojej istocie na pracy fizycznej, różnej co do formy, ale „zdążającej do jednego
celu wychowawczego: do wzmocnienia sprawności władz duchowych, do podniesienia godności pracy fizycznej w umysłach dzieci do godności przedmiotu szkolnego równego przedmiotom nauki czysto umysłowej, do wykazania, że i w pracy
fizycznej inteligencja iść powinna w parze z wiedzą, i że każda praca fizyczna stać
się może równowartościową pracy umysłowej”12. Zatem za cele nauki gospodarstwa domowego obrano: udzielenie wiadomości niezbędnych do samodzielnego
prowadzenia małego gospodarstwa w sposób higieniczny i ekonomiczny, rozwinięcie poszanowania dla pracy domowej i podniesienie jej godności przez wykazanie znaczenia społecznego i kulturalnego; wdrożenie do porządku, punktualności
i oszczędności.
Program proponował rozkład materiału obejmujący VI i VII oddział szkoły
powszechnej. Treści podzielono na kurs teoretyczny i praktyczny. Pierwszy z nich
dostarczał niezbędnej wiedzy (np., o właściwościach substancji chemicznych wykorzystywanych w pracach domowych, cechach pełnowartościowych produktów
spożywczych, o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z braku higieny, itd.),
drugi wyposażał w umiejętności gotowania, porządkowania, prania i prasowania.
Ponadto w programie zamieszczono poglądowy wzór przeprowadzenia lekcji oraz
serię technicznych uwag.
Program nauczania robót, robót kobiecych i gospodarstwa domowego musiał
być dostosowany, poprzez zredukowanie przerabianego materiału ćwiczeniowego,
do możliwości szkół niżej zorganizowanych (z zachowaniem treści i metod).

Zajęcia praktyczne po reformie jędrzejewiczowskiej
Po wejściu w życie jędrzejewiczowskiej ustawy o ustroju szkolnictwa13 rozpoczęto prace nad nowymi programami uwzględniającymi zapatrywania aktualnie
rządzących na edukację. Pierwsze propozycje pojawiły się w formie projektów
w roku 193314 nakładem MWRiOP. Swój ostateczny kształt uzyskały w oblikowanym rok później tymczasowym Programie nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania15. Dokument rozpoczynał
ustęp poświęcony ideowym podstawom szkoły ogólnokształcącej, której głównym
zadaniem było wychowanie i kształcenie młodzieży na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej, w atmosferze przesiąkniętej wartościa12
Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Roboty, roboty kobiece,
gospodarstwo domowe, Warszawa 1921, s. 28.
13
Dz.U.R.P., Nr. 38, poz. 389, Ustawa o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932r.
14
Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Zajęcia praktyczne
(Projekt), Lwów 1933.
15
Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem
nauczania (Tymczasowy), Tom I, Lwów 1934, MWRiOP.
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mi moralnymi, ponadosobowymi, na gruncie dóbr kultury, przede wszystkim polskiej. „Kształcąc jednostkę na tych dobrach kulturalnych, winna szkoła wychować
ją świadomie i celowo do życia społecznego i obywatelskiego. (…) Wymaga to wyrobienia odpowiedzialności jednostki za czyny i przyzwyczajenia jej do karności
i ofiar na rzecz dobra zbiorowego”16, możemy przeczytać we wstępie do Programu.
Na naukę zajęć praktycznych program przewidywał dwie godziny w klasie
I, trzy w II i cztery godziny od klasy III, aż do ukończenia szkoły powszechnej
(w placówce o pięciu nauczycielkach rozkład przedstawiał się tak, iż w każdej
z klas ujmowano jedną godzinę nauczania tygodniowo).
Poniżej zaprezentowano opracowanie materiału i wyników nauczania zajęć
praktycznych według klas wraz z istotniejszymi z punktu widzenia ogólnej charakterystyki uwagami.
Klasa I
Materiał nauczania
Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego: dbanie o czystość otoczenia i własną higienę, porządkowanie najbliższej przestrzeni, nauka właściwego zachowania
poza terenem szkoły, na spacerze, w mieście, w środkach transportu.
Wstępne zajęcia rękodzielnicze: wykonywanie łatwych zabawek i przedmiotów
związanych z nauczaniem i wychowaniem z wykorzystaniem takich materiałów
jak: kasztany, szyszki, patyczki, plastelina, glina, wydmuszki, tkaniny, itp., oraz
podstawowych narzędzi. Orientacyjne przykłady tematów: koszyczki, łódeczki,
korale, łańcuchy, zwierzęta, laleczki, ozdoby świąteczne, wiązanki i wianki.
Wyniki nauczania
Umiejętność wykonywania wskazanych w programie zabiegów dotyczących
czystości i porządku. Umiejętność zaginania i rozdzierania według linii prostej bibułki i papieru, łączenia rozmaitych materiałów klejem, drucikiem, sznureczkiem,
włóczką lub nitką.
Uwagi
• Zadaniem nauczyciela było stałe czuwanie nad kształtowaniem się prawidłowych, kulturalnych zachowań oraz nawyków higienicznych u uczniów;
dbanie o wystarczającą ilość materiałów, bezpieczeństwo i radosną atmosferę pracy.
• Wykonane przez dzieci prace miały znaleźć stosowne przeznaczenie.
• Wstępne zajęcia rękodzielnicze należało realizować również na lekcjach
innych przedmiotów: języka polskiego czy arytmetyki.

16
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Klasa II
Materiał nauczania
Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego: dbanie o czystość i higienę, porządkowanie najbliższego otoczenia, nauka właściwego zachowania poza terenem
szkoły, na spacerze, w mieście, w środkach transportu.
Wstępne zajęcia rękodzielnicze: wykonywanie łatwych zabawek i przedmiotów
związanych z pracą i życiem w szkole z wykorzystaniem takich materiałów jak:
kasztany, szyszki, patyczki, plastelina, glina, wydmuszki, tkaniny, karton, druciki,
itp., oraz podstawowych narzędzi i miarek. Orientacyjne przykłady tematów: mebelki, maski, lampiony, samolociki, ozdoby choinkowe, bukiety, itp..
Inne zajęcia: karmienie ptaków zimą (przygotowywanie pokarmu, umieszczanie i czyszczenie karmników).
Wyniki nauczania
Umiejętność samodzielnego i sprawnego utrzymywania w czystości ciała i w porządku odzieży oraz przedmiotów pomocniczych przy pracy i zabawie.
Umiejętność właściwego zachowania się na drodze, ulicy, w parku, z uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Umiejętność cięcia, zaginania, klejenia papieru
i kartonu. Umiejętność okładania papierem zeszytów i książek, obwiązywania małych paczek. Sprawne wykorzystanie materiałów roślinnych w celu zabawy.
Uwagi
• Należało kłaść większy nacisk na samodzielność dziecka w zakresie czynności higienicznych i porządkowych.
• Przy zajęciach rękodzielniczych nauczyciel powinien był zwracać większą
uwagę na poprawność wykorzystywania narzędzi i techniki wykonania
przedmiotu, nie ograniczając jednocześnie kreatywności uczniów.
Klasa III
Materiał nauczania
Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego: utrwalanie nawyków w zakresie
higieny osobistej zdobytych w latach wcześniejszych, dodatkowo: nakrywanie do
stołu, opatrywanie skaleczeń, tamowanie krwawień, inne czynności porządkowe.
Wstępne zajęcia rękodzielnicze: wykonywanie z różnych materiałów zabawek
i przedmiotów związanych z pracą i życiem w szkole, z wykorzystaniem: płócien,
papieru, kartonów, słomy, sitowia, wierzby i innych materiałów roślinnych oraz
narzędzi, miarek, igieł, młoteczków, itd. Obowiązkowe ćwiczenia: obrębianie,
przyszywanie, szycie prostych przedmiotów użytkowych, np. ubiorów dla lalek
przez dziewczęta, piłek przez chłopców; poprzedzone nauką podstawowych ściegów. Orientacyjne przykłady innych robót: zeszyty, tabliczki, kalendarze, szopki
bożonarodzeniowe, naprawa zepsutych zabawek, itp..
Inne zajęcia: pielęgnowanie roślin ozdobnych w doniczkach, skrzynkach lub
ogrodzie szkolnym; karmienie ptaków zimą.
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Wyniki nauczania
Znajomość wskazanych w programie czynności pomocniczych w gospodarstwie domowym. Umiejętność utrzymania w czystości ubrania i obuwia, szycia,
cięcia i łączenia materiałów.
Uwagi
• Charakter zajęć z zakresu kultury życia codziennego powinien wynikać
z naturalnych sytuacji z życia dzieci.
• Podstawowa nauka szycia obowiązywała dzieci obu płci.
• Wytwarzane przez uczniów przedmioty i zabawki na tym etapie miały
zacząć nabierać cech użytkowych, a zabawa przekształcać się w bardziej
przemyślane i systematyczne „majsterkowanie”, naprawy, złożone projekty.
Klasa IV
Materiał nauczania
Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego: dokładne czyszczenie pomieszczeń
i sprzętów oraz odzieży, porządkowanie przedmiotów w szafie i na półkach.
Wstępne zajęcia rękodzielnicze: wykonywanie łatwych przedmiotów związanych z pracą i życiem w szkole, głównie z drzewa. Materiał zasadniczy: cienkie
deseczki o grubości 5–10 mm (deszczyna lub klejonka), drewienka lub listewki
oraz inne materiały: druciki, blaszki, guma, szkło, skóra, płótno, tasiemki, papier,
tektura, (na wsi: słoma, sitowie, włosie). Orientacyjne przykłady tematów: przedmioty użytkowe i pomoce naukowe z drzewa: deseczki do krajania, etykietki do
roślin, do kluczy, liczydła, skrzynki, zabawki; ze słomy i sitowia: wycieraczki, maty
na podłogę, kobiałki, koszyczki, itp..
Łatwe cerowanie i łatanie pończoch i odzieży.
Inne zajęcia: pielęgnowanie roślin ozdobnych w doniczkach, skrzynkach lub
ogrodzie szkolnym.
Wyniki nauczania
Umiejętność utrzymania w czystości pomieszczeń użytkowych, docięcia deseczek lub listewek wg podanego wzoru, połączenia ich za pomocą gwoździ, wkrętów lub kleju oraz naprawy uszkodzonej odzieży z zastosowaniem szwu podwójnego odwracanego.
Uwagi
• Prace w zakresie kultury życia codziennego miały wzbudzić zainteresowanie dzieci, a wykonywane być dokładnie, przy zachowaniu oszczędności
czasu i wysiłku oraz wykorzystywane przez uczniów w domu rodzinnym.
• Rysunek roboczy w klasie IV ograniczać miał się do wykonywania odpowiednich form bezpośrednio na materiale.
• Zalecane było wprowadzanie formy pracy zespołowej.
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•

W ciągu roku szkolnego uczniowie musieli odbyć w miarę możliwości kilka wycieczek związanych z tematyką robót (do składów materiałów drzewnych, warsztatów stolarskich lub koszykarskich, fabryk zabawek, itp.

Klasa V
Materiał nauczania
Zajęcia rękodzielnicze: CHŁOPCY
Wytwarzanie przedmiotów użytkowych z drzewa (materiały: deski świerkowe,
sosnowe, olchowe o grubości 5–15mm; narzędzia podstawowe: lekkie piły, strugi,
zdzierniki, młotki, obcęgi; orientacyjne przykłady tematów: półki, skrzynki, wieszaki, domki dla ptaków, itp. W przypadku braku materiałów do robót z drzewa
zalecano roboty ze słomy, rogożyny i sitowia).
DZIEWCZĘTA
Szycie i roboty dziane (materiały: surówka, perkal, półpłótno, płótno; przykładowe tematy: poszewki, fartuszki, koszule, łatanie i cerowanie; roboty dziane szydełkowe: szaliki, czapki).
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Roboty z różnych materiałów do wyboru w zależności od warunków i potrzeb:
piaskownice, modele przedmiotów użytkowych, latawce, łuki, czapki kolędników,
łatwe prace introligatorskie.
Zajęcia ogrodnicze w szkołach posiadających ogród: prace ogrodnicze zgodne z rytmem pór roku; w szkołach bez ogrodu: pielęgnacja roślin ozdobnych
w skrzynkach i doniczkach.
Zajęcia z kultury życia codziennego: dbanie o czystość i porządek w gospodarstwie, konserwacja sprzętów domowych.
Wyniki nauczania
CHŁOPCY
W zakresie robót z drzewa: umiejętność docinania, wygładzania i łączenia kawałków drzewa. W zakresie robót ze słomy, rogożyny i sitowia: umiejętność wykonania jednego z wybranych przedmiotów.
DZIEWCZĘTA
Sprawność w wykonywaniu ściegów i szwów poznanych w klasach III i IV, znajomość odpowiednich ściegów i łatwych robót szydełkowych.
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Umiejętność szorowania przedmiotów drewnianych, wywabiania plam
z odzieży oraz jej przechowywania i zabezpieczania.
Uwagi
• Do obróbki drewna polecano wykorzystywać jedynie podstawowe narzędzia.
• Zajęcia z zakresu kultury życia codziennego uwzględniały w klasie V porządki tygodniowe i sezonowe.
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•

W dalszym ciągu wskazane były wycieczki do różnego rodzaju warsztatów
rękodzielniczych.

Klasa VI
Materiał nauczania
Zajęcia rękodzielnicze: CHŁOPCY
Do wyboru: roboty z drzewa bądź roboty z drutu lub blachy, ewentualnie w przypadku braku warsztatu lub narzędzi: koszykarstwo wiklinowe, szczotkarstwo.
(Orientacyjne przykłady tematów: skrzynki, pudła, sanki, wózki, ramy, podstawki
do palników, foremki do ciasta, lejki, lampki spirytusowe, koszyki, pędzle, szczoteczki do zębów, itp.).
DZIEWCZĘTA
Szycie ręczne, ewentualnie maszynowe i roboty dziane: ćwiczenia w braniu miar,
obsługa maszyny do szycia, ćwiczenia szydełkowe i drutowe.
Gospodarstwo domowe: wyłącznie dla dziewcząt w szkołach posiadających odpowiednie warunki; obejmujące: gotowanie z podstawowych składników, konserwowanie żywności, przechowywanie artykułów spożywczych, użytkowanie sprzętów i utrzymywanie czystości.
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Roboty z różnych materiałów (do wyboru w zależności od warunków i potrzeb).
Zajęcia ogrodnicze w szkołach posiadających ogród: prace ogrodnicze zgodne z rytmem pór roku; w szkołach bez ogrodu: pielęgnacja roślin ozdobnych
w skrzynkach i doniczkach.
Wyniki nauczania
CHŁOPCY
W zakresie robót z drzewa: umiejętność wyprawiania deski, łączenia desek lub
listewek; z metalu: umiejętność cięcia, wyginania i łączenia drutu i blachy; przy
robotach koszykarskich lub szczotkarskich: umiejętność obrabiania wikliny lub
wykonania szczotki.
DZIEWCZĘTA
W zakresie rękodzielnictwa: znajomość ściegów ozdobnych, umiejętność wykonania prostej roboty na drutach; w zakresie gospodarstwa domowego: umiejętność ugotowania obiadu z dwóch dań oraz konserwowania żywności.
Uwagi
• Nauka gotowania możliwa była jedynie w odpowiednio wyposażonych
placówkach.
• Uczniowie klasy VI mieli za zadanie brać udział w opiece nad szkolnymi
korytarzami oraz odwiedzać warsztaty pracy, w których używano różnego
rodzaju maszyn.
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Klasa VII
Materiał nauczania
Zajęcia rękodzielnicze: CHŁOPCY
Do wyboru: roboty z blachy i walcówki bądź roboty z drzewa, ewentualnie w przypadku braku warsztatu lub narzędzi: koszykarstwo wiklinowe, szczotkarstwo: wytwarzanie pomocy naukowych i przedmiotów użytkowych z metali; wytwarzanie
z drzewa przedmiotów użytkowych; wyplatanie koszy, wytwarzanie szczotek.
DZIEWCZĘTA
Szycie ręczne, ewentualnie maszynowe i roboty dziane.
Gospodarstwo domowe (wyłącznie dla dziewcząt w szkołach posiadających odpowiednie warunki; obejmujące: gotowanie, pieczenie, konserwowanie żywności,
przechowywanie artykułów spożywczych, użytkowanie sprzętów i utrzymywanie
czystości).
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Roboty z różnych materiałów (do wyboru w zależności od warunków i potrzeb).
Zajęcia gospodarcze i hodowlane (w szkołach posiadających odpowiednie warunki: poletka pokazowe, chów małych zwierząt, pasieka i uprawa roślin miododajnych).
Wyniki nauczania
CHŁOPCY
W zakresie robót rękodzielniczych: umiejętność obróbki blachy, drewna i wikliny.
DZIEWCZĘTA
W zakresie rękodzielnictwa: umiejętność przystosowania gotowej formy do figury, wykonania jednej z robót, np. z wykorzystaniem maszyny; w zakresie gospodarstwa domowego: umiejętność przyrządzenia racjonalnych potraw oraz konserwowania żywności.
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
W zakresie zajęć ogrodniczych i hodowlanych: zdolność stosowania racjonalnych zabiegów uprawy roślin i chowu zwierząt.
Uwagi
• Naukę gotowania należało poszerzyć o planowanie jadłospisu i rozporządzanie budżetem domowym.
• Pod nadzorem kierownika szkoły i wychowawcy młodzież była zobowiązana dbać o pomoce naukowe, bibliotekę szkolną (pomoc przy wydawaniu
książek) oraz podwórze szkolne.
• Uprawa na poletkach powinna była rozpoczynać się wiosną w klasie VI,
tak aby uczniowie klasy VII mogli przeprowadzić pełen cykl uprawy i zaobserwować rezultaty własnej pracy.
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W siedmioklasowej szkole powszechnej trzeciego stopnia zajęcia praktyczne
służyły, jak można przeczytać, „kształceniu zmysłów i usprawnianiu rąk”. Miały
wyposażyć uczniów w zdolności samodzielnego konstruowania, rozbudzić zamiłowanie i szacunek do pracy fizycznej, ukształtować postawy zaradności, samodzielności, spostrzegawczości, wytrwałości i dokładności w pracy17. W aspekcie
praktycznym celem nauczania było opanowanie technik rękodzielniczych, wrobienie właściwych przyzwyczajeń w zakresie kultury życia codziennego oraz
umiejętności pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej, a zatem priorytetem
stawało się przygotowanie wychowanków do podołania realiom dnia powszedniego. Stąd też wynikało bezpośrednie wskazanie zawarte w programie, o konieczności utrzymania ścisłej korelacji pomiędzy nauką zajęć praktycznych a najbliższym
otoczeniem dzieci, szkołą i zabawą, tak aby przyswajane przez uczniów treści stały
się im bliskie i zrozumiałe, dzięki czemu zaistniałyby w ich usposobieniu na stałe.
Program zalecał, aby podczas zajęć dotyczących wszystkich działów omawianego przedmiotu, a więc obszaru kultury życia codziennego, rękodzielnictwa,
ogrodnictwa, hodowli i gospodarstwa domowego, nauczyciele wykorzystywali
szereg środków pomocniczych, takich jak: obrazy, ilustracje, filmy, książki i czasopisma, które obok wycieczek (lub zamiast nich, kiedy organizacja tychże była
niemożliwa) pogłębiałyby wiedzę i pozytywny emocjonalny stosunek do pracy fizycznej uczniów.
Ćwiczenia praktyczne, z oczywistych względów, miały łączyć się i wzajemnie
uzupełniać z treściami nauczanymi podczas lekcji przyrody, ale także geografii,
gimnastyki i sportów (wykonywanie niezbędnych pomocy dydaktycznych, przyrządów gimnastycznych, akcesoriów sportowych), matematyki, języka polskiego
oraz rysunku.
Wdrażanie młodzieży uczącej się w wyższych klasach szkoły powszechnej do
pracy na bardziej zaawansowanym poziomie (z wykorzystaniem bardziej złożonych narzędzi i technik) miało na celu podniesienie poziomu kulturalnego i gospodarczego środowiska, z którego pochodzili uczniowie. Tego rodzaju „usprawnienia
techniczno-utylitarne” posiadały „doniosłe znaczenie dla celów wychowania obywatelskiego” i rozwijały poczucie rzeczywistości oraz umożliwiały „zrozumienie
sposobów panowania nad nią, oraz granic i środków dalszego jej przekształcania”18.
Zajęcia praktyczne miały się także przyczyniać do lepszego poznania i „umiłowania” kultury polskiej, uświadomienia uczniom jej doniosłej roli oraz umocnienia więzi wychowanków z tradycją ludową, regionalną i ogólnopolską.

17
18
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Program nauki w publicznych szkołach powszechnych…, Tom I, Lwów 1934, MWRiOP, s.385.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia zakresu nauczania tzw. zajęć
praktycznych w szkołach powszechnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Opracowanie obejmuje analizę obwiązujących w latach 1918–1939 programów pod kątem celów, treści, przewidywanych rezultatów nauczania oraz zaleceń
do realizacji. Myślą przewodnią tekstu było ukazanie ważkości oraz złożoności
problematyki przynależącej do obszaru zajęć praktycznych.
Słowa kluczowe
zajęcia praktyczne, roboty, roboty kobiece, gospodarstwo domowe, programy
nauczania, dwudziestolecie międzywojenne
Programmes of practical training in interwar Poland
Abstract
This article is an attempt to present the scope of teaching of the so-called
practical classes in common schools in the period of the interwar period.
The study includes an analysis of the programmes in force in 1918–1939 in
terms of objectives, content, expected learning outcomes and recommendations to be implemented. The main idea of the text was to show the importance and complexity of the issues belonging to the area of practical classes.
Key words
practical activities, work, women’s work, households, curricula, interwar period
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Teoretyczne podstawy kształcenia nauczycieli na Ukrainie
Актуальність професійної підготовки вчителів визначається реальними соціальними протиріччями сучасної дійсності, що закономірно ведуть
за собою до зміни традиційної системи педагогічної освіти в сучасному
швидкозмінному соціальному середовищі. Метою розвитку вищої педагогічної освіти України є створення такої системи освіти, яка на основі національних надбань світового значення та європейських традицій забезпечує
формування педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну
діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовних
культурних потреб, а також потребу бути конкурентоспроможним на ринку праці1. Освіта майбутнього випускника має бути фундаментальною,
якісною, здійснюватися в органічному взаємозв’язку з наукою і педагогічною практикою.
У сучасному світі, коли освіта стала одним з важливих елементів соціальної інфраструктури у багатьох розвинених країнах, суттєво зросла роль
педагогічної освіти у вирішенні цілого спектру проблем, без чого неможливі
покращення життєдіяльності окремої людини і подальший розвиток усього людства. Величезні зміни, які відбулись в економіці, політиці, соціальних
1
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, Київ 2004, с. 3.
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відносинах, науці і техніці на зламі ХХ-ХХІ століть, змінили умови суспільного розвитку і тим самим прискорили розвиток вищої школи, перед якою
саме життя ставить тепер нові завдання2.
Розвиток суспільства, бурхливий прогрес науки і промисловості часто
роблять неефективними старі форми і методи підготовки: швидко застарівають знання педагогів; утворюється розрив між якістю одержуваних студентами знань і рівнем реальних суспільних потреб; у деяких випадках відстає
розвиток матеріально-технічної бази освіти; недостатньо міцним і ефективним є зв’язок між освітою, наукою і виробництвом – цими найважливішими складовими науково-технічного прогресу. Різні аспекти реформування
та модернізації вищої освіти України, входження в європейський освітній
простір висвітлено у низці публікацій (І. Бабин, Я. Болюбаш, В. Грубінко,
В. Шинкарук). Українські дослідники (Н. Авшенюк, О. Бочарова, В. Майборода, М. Олійник, Л. Пуховська, А. Сбруєва) вивчають досвід реформування
вищої педагогічної освіти і в окремих зарубіжних країнах.

Пріоритетні напрямки реформування вищої педагогічної освіти
Вища освіта є складовою системи освіти України, що регулюється Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту»3. Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку студентів і є важливою ланкою в державі. Університети й вища освіта взагалі – це основа
для всебічного розвитку держави й суспільства. Події останнього часу в
Україні засвідчили про необхідність її реформування. У зв’язку з цим був
прийнятий новий закон «Про вищу освіту», який встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти,
створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних
закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
Одним з основних засобів реформування української вищої педагогічної освіти є підготовка нової генерації педагогів, неперервна освіта педагогічних кадрів,
їх професіоналізація, підвищення освітнього та загальнокультурного рівня4.
2
О. Поляк, Вища освіта ХХІ століття: між науковим плануванням і маркетингом
освітніх послуг, “Вища освіта України”, 2013, nr 2, s. 90.
3
Закон України «Про вищу освіту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556–18
4
Н. Дем’яненко, Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури, “Вища освіта України”, 2013, nr 1, s. 50 – 56: Н. Дем’яненко, Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації, “Вища освіта України”, 2009, nr 1, s. 60 – 66.
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Українська національна педагогічна освіта посідає чинне місце у світовому освітньому просторі. Цьому сприяє розвиток міжнародних освітніх програм TEMPUS і TACIS (Транс-європейські програми з навчання й мобільності студентів, вагомою складовою яких є розробка нових навчальних програм
з підготовки вчителів), налагодження контактів вищих навчальних закладів
України зі своїми зарубіжними партнерами. Усе це сприяє збагаченню вітчизняного досвіду підготовки педагогічних кадрів, поширенню його на міжнародній освітній арені, зміцненню міжнародного авторитету України.
Проте реформування сучасної системи освіти потребує радикальних
змін у навчально-виховному процесі, використанні в інноваційній діяльності педагога нових технологій, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного потенціалу учнів, студентів, що можливе лише крізь цілісне осмислення підготовки педагогічних кадрів у контексті реалізації особистісно
зорієнтованоно, гуманістичного й компетентісного підходів5.
Серед пріоритетних напрямків реформування й модернізації вищої педагогічної освіти слід вказати на необхідність створення педагогічного середовища, що забезпечуватиме гармонізацію інтелектуальних, емоційних і духовно-моральних основ в атмосфері університетського життя6. Перспективи
розвитку вищої освіти в окремих регіонах представлено у наукових виданнях, присвячених кожній області7. Особливо значним є формування інтелектуальної педагогічної еліти з її культом навчально-пізнавальної діяльності,
професійного саморозвитку, самоствердження особистості, прояву її культури, інтелігентності й творчого стилю діяльності. Майбутній учитель з першого курсу повинен перебувати в такому середовищі, що дозволяє йому залучитися до культурно-педагогічної спадщини, наукових знань, мистецтва,
традицій власної країни й культурної спадщини всього людства.
Модернізація вищої педагогічної школи поєднується із розробкою
і впровадженням нових дидактичних технологій в освітній процес8. Специфіка дидактичних технологій педагогічних університетів полягає в тому,
що той, хто обрав педагогічну професію, повинен сформувати уявлення про
себе як про суб’єкта освітньої діяльності. Перетворення студента з об’єкта
на суб’єкт освітнього процесу забезпечується технологією, яка побудована
на принципах рольової перспективи й імітаційно-ігрового підходу до організації навчання.
В. Андрущенко, Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір, “Рідна школа”, 2012, nr 1–2, s. 3 – 8.
6
C. Серебрянський, Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України
в європейський освітній простір, “Вища школа”, 2013, nr 4, s. 7 – 14.
7
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення і перспективи розвитку.
Львівська область / ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол) [та ін.] ; редкол. тому Н. Скотна (гол.) [та
ін.], Знання України, Київ 2012, s. 116 – 232.
8
М. Чепіль, Н. Дудник, Педагогічні технології, Академвидав, Київ 2012, ss. 224.
5
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Вимоги до сучасного вчителя
Сучасні вимоги до педагога на межі тисячоліть висвітлені в законі “Про
загальну середню освіту”: “Педагогічним працівником повинна бути особа
з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту,
належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність,
забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров›я якої дозволяє виконувати професійні обов›язки в навчальних
закладах середньої освіти”.
Вимоги до учителя в Україні сформовані у ряді документів і законів. Держава декларує зусилля, щоб підняти престижність освіти на належний рівень, встановити вчительський авторитет. На практиці ж конкретні дії щодо
втілення в життя юридично-правових, матеріально-технічних і фінансових
основ державної програми розвитку освіти гальмуються.
Такі зверхочікування до учителя, інколи надмірні, інколи вкрай заідеологізовані, супроводжуються різким зниженням престижу вчителя в українському суспільстві. Не сприяє досягненню повноцінного соціального
статусу суперечливість професійної ролі вчителя. Вчитель водночас є джерелом знання і компетенції, повноважним представником різних поколінь,
класів, етносів і сегментів культури; персональним (демонстративним) носієм набутих зразків поведінки. Крім того, вчитель є носієм батьківських
функцій, особливо в молодших класах, використовуючи владу захисту, заохочення, підтримки учнів. Але ці професійні ролі суспільством належно
не поціновуються.
В системі освіти все має будуватися на трьох основних засадах: наука,
майстерність, мистецтво. Головна задача вчителя – вчити дітей розмірковувати. Людська особистість – складна суміш фізичних і духовних сил. Не розуміючи й неусвідомлючи цього, неможливо ані вчити, ані виховувати. Але
нажаль, зміни, що відбуваються у нашому суспільстві, не завжди створюють
кращі умови для життя громадян. Однак, освіта, будучи орієнтованою на
розвиток особистості, максимально адаптована до її потреб та інтересів, по
суті моделює на рівні цінностей, особистісних рис і життєвих пріоритетів
кожної людини гуманоцентричний соціальний устрій, який нашими спільними зусиллями має скластися вже в недалекому майбутньому.
Відтак процес гуманізації освіти визначає основний напрям її розвитку
в сучасному суспільстві. Національна доктрина розвитку освіти в Україні
визначає основні напрями трансформації вітчизняної освіти в сторону особистісного навчання та виховання, задаючи нові орієнтири навчання та виховання гуманоцентричного характеру.
Виходячи з цього виникає необхідність створення нової системи вимог до
вчителів. Слід зазначити, що ця система не повинна бути догмою, якої треба
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дотримуватися, не замислюючись над своїми діями. Ця система буде більш
ефективною, якщо буде виглядати у формі рекомендацій щодо створення
образу вчителя, і висвітлюватиме якомога більше різних аспектів діяльності
сучасного вчителя, а не тільки в дріаді „ учень – учитель ” в контексті окремого предмета. Пояснюється це тим, що вчитель – це саме та людина, яка
здійснює процес становлення дитини як соціальної одиниці у межах країни,
оскільки одним із важливих завдань сучасної школи є соціалізація дитини.
Тобто школа надає мінімальний обсяг необхідних знань і вмінь, який допомагає людині жити серед людей.
На початку ХХІ століття у вітчизняній літературі намітилася тенденція
створення національного ідеалу педагога9. У цей час формується так званий
реальний ідеал, згідно з яким ідеальним вважається педагог, який є духовно довершеною особистістю, комунікабельним, високоморальним, професіоналом своєї справи, широко ерудованою особистістю. У контексті національного відродження перед українським педагогом ставилися завдання
знати історію, мову, культуру та традиції народу, мати чітку громадську позицію, працювати над пробудженням національної та політичної свідомості
довірених їм вихованців. Що стосується шляхів наближення педагога до ідеалу, то основним із них тогочасна педагогічна думка визначила роботу над
особистим самовдосконаленням.
Вимоги до педагога, які висувають держава та суспільство, полягають
також у тому, щоб він своєю творчою діяльністю в процесі навчально-виховної роботи вмів проектувати розвиток особистості, чітко уявляв, яким
повинен стати його вихованець.
Для досягнення найважливішої мети національного виховання формування свідомого громадянина-патріота, педагог має створювати умови
для всебічного та гармонійного розвитку особистості, сформувати основи
громадської свідомості, активності, відповідальності. Чинне місце у формуванні цього процесу посідає формування громадської відповідальності, яка
передбачає добровільний вибір особистістю поведінки, що відповідає таким
важливим категоріям, як обов’язок, ініціативність, дисциплінованість, самостійність, вимогливість, принциповість.
Отже, сьогодні багато науковців і педагогів усього світу працюють над
тим, щоб удосконалити професійну підготовку майбутніх учителів і посилити роль учителя в суспільстві. Одним із важливих чинників цього є визначення вимог до майбутніх вчителів, до їх професійної підготовки, яка повинна бути орієнтована на багатогранну майбутню професійну діяльність.
Професійна підготовка майбутніх учителів повинна мати на меті не тільки
9
M. Згуровський, Вища освіта на зламі суспільного розвитку, “Українознаство”, 2013,
nr 1, s. 160–162; О. Козієвська, Вища освіта в Україні: уроки реформування, “Вища школа”,
2013, nr 6, s. 49 – 62.
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засвоєння студентами сучасних знань із загальнопрофесійних і фахових
дисциплін, виховання високоосвіченої, культурної, гармонійно розвиненої
особистості, а й пропагувати ідеї інклюзивної освіти, здоров›язберігаючого
та ціложиттєвого навчання, освіти в інтересах сталого розвитку, компетентнісного підходу, демократії, створення єдиної зони європейської освіти, толерантності.
Україна входить в світ як незалежна держава. В умовах становлення демократії та ринкових відносин перед вітчизняною освітньою системою стоїть завдання адаптуватися до нових реалій. Важлива і відповідальна роль
у цьому процесі належить педагогу. Бути вчителем – не тільки велика честь,
а й висока відповідальність за долю нації.
Сучасний педагог повинен прагнути втілити в собі якості ідеального,
постійно працювати над самовдосконаленням, спрямовувати свою навчально-виховну діяльність у русло підвищення інтелектуального рівня нації,
формувати нову генерацію свідомих громадян України. Саме такий вчитель
відповідає нагальним суспільним запитам.

Сучасні тенденції підготовки майбутнього вчителя
В умовах інтеграційних процесів, які відбуваються сьогодні у світі, модернізації педагогічної освіти України відповідно до положень Болонської
декларації, перед системою професійної освіти України постали нові завдання, шляхи розв’язання яких зумовлені підвищенням ролі особистості вчителя як фахівця і громадянина10. Найскладніша проблема вбачається у тому,
щоб перевести концепцію європейської освіти у системний комплекс видів
або напрямків педагогічної діяльності, що міститься у парадигмі гуманістичних цінностей11.
Виявлення тенденцій є важливим моментом системного аналізу та глобального моделювання освіти. Існує чимало спроб встановити освітні тенденції12. Проте здебільшого дослідники спираються на емпіричні спостереження і представляють тенденції безсистемно, майже не обґрунтовуючи їх
теоретично. Тому важко визначити, які з них є головними, а які підпорядкованими, які протиріччя лежать в їх основі тощо. Одне з центральних місць
10
M. Дебич, Світові явища інтеграції у вищій освіті та перспективи участі України
в європейських проектах, “Шлях освіти”, 2013, nr 2, s. 18 – 20.
11
A. Печенюк, Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання, “Україна: аспекти праці: науково-економічний та
суспільно-політичний журнал”, 2013, nr 4, s. 22–27: M. Загірняк, Реформування вищої освіти
України за вимогами Міжнародної стандартної класифікації освіти, “Шлях освіти”, 2013, nr
2, s. 6–12.
12
О. Закусило, Проблеми входження України в європейський освітній простір, “Шлях
освіти”, 2011, nr 1, s. 11–16.
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в освітніх реформах провідних країн світу займає проблема педагогічних
кадрів. Це викликає відповідну увагу до удосконалення педагогічної освіти. У кількісно-якісному співвідношенні акцент у підготовці педагогів все
більше зміщується у бік поліпшення якості та неперервності педагогічної
освіти, посилення професіоналізму, загальної культури вчительства, відповідальності за результати своєї праці.
За таких умов політика введення багаторівневої педагогічної освіти
в Україні має узгоджуватися з провідною тенденцією еволюції цієї сфери на
Заході – переходом до вищої багаторівневої педагогічної освіти. У процесі
освітніх реформ у середині 80-х – на початку 90-х років у країнах цього регіону взято курс на завершення переходу до вищої освіти як єдиного типу
підготовки вчителів.
Важливою тенденцією в освіті протягом двох останніх десятиріч простежується характерна для всієї Західної Європи, в тому числі й України,
тенденція до посилення інноваційності у сфері підготовки вчителів, яка передбачає створення для студентів можливостей займати активну позицію
у навчальному процесі, освоювати новий досвід на основі цілеспрямованого
формування творчого і критичного мислення, набуття власного досвіду13.
Все більша увага приділяється професіоналізації відбору осіб для отримання педагогічної освіти, уточненню критеріїв та підвищенню вимог до
її здобувачів як на етапі вступу до вузу, так і в процесі навчання у ньому.
У межах гуманістичних підходів теорія та практика професійної підготовки
вчителя актуалізує ідеї становлення професійної індивідуальності та професійного саморозвитку вчителя. Їх сутність полягає в тому, що у процесі
професійної підготовки майбутнього вчителя має формуватися його готовність (теоретична, мотиваційна, практична) до професійного саморозуміння і гармонійної професійної інтеграції.
Поширена тенденція впровадження і використання нових гнучких
технологій, пошукової орієнтації в освіті і професійній підготовці вчителів,
яка передбачає цілісне включення студентів-майбутніх педагогів до системи
професійно-значущих відносин, прилучення їх до вирішення педагогічних
завдань, забезпечення системотворчих функцій педагогічної практики в її
єдності з теоретичною професійною підготовкою.
Таким чином, слід відзначити, що досліджені тенденції є стрижнем проблеми професійної підготовки вчителів та їх праці, яка є однією з найактуальніших проблем педагогічної освіти останніх років на Заході, зокрема
в Україні. Ця проблема проявилася у результаті гострої суперечності між
вимогами сучасного швидкозмінного суспільства до педагогічної діяльності
13
М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька, Вища школа та Болонський процесс, Ред.вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
Дрогобич 2013, ss. 196.

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2017 Tom XII Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

95

Studia Kulturowo-Edukacyjne

вчителя та наявним рівнем його кваліфікації. Система професійної освіти
в Україні у нових соціально-економічних умовах перебуває у стані пошуку
шляхів її реформування з урахуванням світових тенденцій; головна ідея та
основні положення дослідження відображені у запропонованому автором
теоретико-концептуальному підході до підготовки вчителя в сучасних соціально-економічних реаліях.
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Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest badanie problematyki dotyczącej kształcenia
nauczycieli, priorytetów reform szkolnictwa wyższego oraz uniwersztetów, wyższego wykształcenia pedagogicznego, wymagań nowoczesnych do nauczciela
współczesnego, trendów kształcenia przyszłego nauczyciela na Ukrainie.
Słowa kluczowe
nauczyciel, szkolnictwo wyższe, reformy oświaty, Ukraina.
Theoretical foundations of teacher education in Ukraine
Abstract
The aim of this article is the research of teacher education, priorities of higher
education reforms and universities, higher pedagogical education, modern requirements for the modern teacher, trends of future teacher education in Ukraine.
Key words
teacher, higher education, reforms of education, Ukraine.

Oresta Karpenko
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu

Polskie doświadczenia w opiece nad dziećmi w latach
1945–1973 dla współczesnej Ukrainy: wybrane problemy
Складна соціально-політична ситуація в Україні привернула увагу дослідників до вивчення проблем опіки над дитиною у Польщі, врахування
усіх її складових елементів. Для цього є певні засади: підкреслюючи міцний
культурний та історичний зв’язок, який поєднує наші Народи, та вбачаючи
глибоку символічність у тому, що Польща першою країною у світі визнала
незалежність вільної України; прагнучи розвивати багатовимірну співпрацю між вільною Україною і вільною Польщею та зміцнювати добросусідські
відносини між Українським Народом і Польським Народом, що є запорукою
безпеки і стабільності в Європі; високо оцінюючи досягнення у розбудові
двосторонніх відносин за останні 25 років та відзначаючи, що встановлення
і розвиток взаємин стратегічного партнерства є безальтернативним історичним вибором, а розширення і поглиблення співробітництва має широкі
перспективи, великий потенціал і відповідає корінним інтересам двох держав та їхніх народів.
Серед видатних представників опікунської теорії і практики Польщі
ХХ століття викликають науковий інтерес життєвий і творчий шлях Юзефа-Чеслава Бабіцького (Józef Czesław Babicki) – засновника сімейної системи в установах повної опіки над дитиною; Вацлава Блізінського (Wacław
Bliziński); Казимира Антоні Єжевського (Kazimierz Antoni Jeżewski) – засновника Товарситва сиротинських гнізд, костюшковських сіл; Олександра
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Камінського (Aleksander Kamiński) – педагога, засновника і реалізатора скаутських методів виховання в опікунських установах, історика, засновника
молодіжного руху; Януша Корчака (Janusz Korczak) – автора новаторської
опікунсько-виховної системи в установах повної опіки; Казимира Лісецького (Kazimierz Lisecki) – організатора виховних осередків, автора оригінальної мікросистеми опіки над сиротами і дітьми варшавської бідноти; Хелени
Радлінської (Helena Radlinska) – автора теоретичних засад опіки; Владислава
Шенайха (Władysław Szenajch) – лікаря-педіатра, професора, громадського
діяча, організатора служби охорони здоров’я, опіки над дітьми і молоддю. Їхній творчий доробок репрезентує розв’язання опікунсько-виховних
і культурно-освітніх проблем опіки над дитиною, є життєдайним джерелом
для українського соціуму1. Укладений бібліографічний покажчик містить не
тільки інформаційні та науково-пізнавальні за змістом матеріали, має виховну та соціальну дії, а сам покажчик – самоосвітню, світоглядну, культурозберігальну та культуротвірну функції.
Оновлення опікунської системи у кожній країні пов’язане зі зміною педагогічної парадигми, що розробляється залежно від домінування у системі
основних параметрів опіки як соціокультурного явища. Їх аналіз та переосмислення опікунської практики впливатимуть на розкриття тенденцій
становлення та розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці
Польщі.
В Україні наукове зацікавлення гуманістичними концепціями опіки над
дітьми (Ю. Ч. Бабіцького, К. Єжевського, Я. Корчака, К. Лісецького) проявилося в останні десятиріччя. Нове прочитання польськими та українськими дослідниками спадщини представників опікунської педагогіки дає змогу
з позицій сьогодення оцінити їхні здобутки, аксіологічний вимір педагогічної теорії і практики для українського соціуму.
Потреби в опіці були значними, особливо після Першої світової війни.
Саме суспільні і соціальні потреби, а не наукові ідеї, були для нього основою творчого підходу до розв’язання проблем опіки. Опікунсько-виховна
концепція К. Єжевського мала і має суспільну цінність, є однією з найбільш
творчих концепцій, яка причетна до створення нової моделі організації опікунських установ і нової побудови стосунків у них.
У міжвоєнний період опіка над дитиною була складовою системи соціальної політики, вносила уточнення до загальних положень; створення судів як опікунської влади, яка виступає в справах правового захисту дитини
(батьківська влада, правове опікунство, усиновлення, опіка); боротьба за
права дитини, на захист яких стали вихователі; включення проблем опіки
1
О. Karpenko, Opieka nad dziećmi w Polsce w porównawczo-historycznej retrospektywie (1900–2016): przewodnik bibliograficzny, Redakcyjno-Wydawniczy Dział Państwowego
Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz 2017, ss. 272.
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над дитиною до педагогічних студій (прикладом цього було видання педагогічної енциклопедії2).
На розвиток опіки над дитиною мали вплив зовнішні і внутрішні чинники3. До зовнішніх чинників належать міжнародні події, які визначають
ситуацію дитини та її потреби в опіці. Упродовж ХХ ст. політична ситуація
була різною. Після закінчення війни ситуація і потреби дитини у сфері опіки були надзвичайно потрібними. Перед державою постала проблема порятунку дітей і молоді. Система опіки над дітьми вимагала творення або відтворення, удосконалення і модифікації. До внутрішніх чинників належать
побудова польської державності, творення основ соціальної політики і як її
результат системи опіки над дитиною, використовуючи дотепер існуючий
досвід у розвитку опіки.
У розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці Польщі
протягом ХХ – початку ХХІ ст. виокремлюємо шість умовно обґрунтованих
етапів. Серед них – етап розвитку теорії опіки, нагромадження досвіду опікунсько-виховної роботи з дітьми у Польщі в умовах тоталітарного режиму
(1945–1973). Діяльність Центрального комітету суспільної опіки, створеного 15 грудня 1944 р., спрямована на охоплення усієї держави опікунською
акцією. Після Другої світової війни відповідно до прийнятої ухвали Ради
Міністрів від 12.06.1945 р. опіку над дитиною було включено до завдань відділу освіти, а згодом підтверджено законом про розвиток системи освіти
і виховання від 15.07.1961 р. Верхня межа умовно означеного періоду (1973)
зумовлена введенням опікунської педагогіки як окремої дисципліни до навчального плану підготовки педагогічних працівників.
У перші післявоєнні роки опіки потребували насамперед діти війни,
безпритульні, воєнні сироти, знедолені діти та ін., яким необхідно було забезпечити життєві та освітньо-виховні потреби у різних опікунських установах та інституціях Польщі. У рамках цієї діяльності діяло 13 садочків, 10
будинків для малих дітей, 6 опікунських установ, 87 будинків дитини. Варто
зауважити, що також функціонували будинки матері і дитини для самотніх
матерів та їх дітей, бурси й інтернати для молоді, яка навчалася у середніх
і професійних школах, освітньо-виховні заклади для молоді, яка мала проблеми в навчанні, профілакторії та санаторії для дітей хворих на туберкульоз, заклади часткової опіки (напівінтернати, світлиці, пункти харчування,
дитячі кухні та ін.)4.
2
Encyklopedia Wychowania : T. 1– 3 / Red. J.Cz.Babickiego i W. Wójtowicz-Grabińskiej.
Warszawa: Nasza Księgarnia, 1937.
3
A. Kelm, Rozwój systemu opieki nad dzieckiem w Polsce [w] Pedagogika opiekuńcza: przeszłość
– terażniejszość – przyszłość, pod red. Elizbiety i Róży Pawłowskiej, Harmonia, Gdańsk 2008, s.279.
4
E. Kozdrowicz, System opieki nad dzieckiem opuszczonym (1945–1998) [w]: Zagrożone
dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki, pod red. Marii Kolankiewicz, WSiP,
Warszawa 1998, s. 13.
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Після закінчення воєнних дій у 1945 р. відновило діяльність Товариство
костюшківських сіл у Кракові, К. Єжевського обрано членом Генерального
Комітету суспільної опіки. Завдяки його старанням утворилося багато нових
сіл, організовано також початкову школу, літні табори. У 1947 р. Товариство
сиротинських гнізд об’єдналося з Товариством костюшковських сіл в одну
інституцію під назвою Товариство сиротинських гнізд, костюшковських сіл,
яку очолив професор В. Тарло-Мажіньський. Цей період характеризується
частковою децентралізацією у плануванні опіки, пошуку кращих форм, реорганізації, запровадженні пріоритету громадським організаціям, поверненні нових сімейних форм опіки дітей: дитячий будинок сімейного типу (перший виник у 1957 р.) і опікунська сім’я (як форма опіки існувала від 1958 р.)5.
Педагоги працюють над розробкою теоретичних засад опіки.
У 1945–1954 рр. Х. Радлінська проблеми соціальної педагогіки трактує як
окрему субдисципліну наук про виховання. В основі концепції лежить проблематика взаємовідносин: людина – виховання – середовище. Ця точка
зору опиралася на фундаментальні гуманістичні та гуманітарні принципи,
враховуючи одночасно передумови практичної діяльності, яка формувала
і творила нову дійсність. У цій перспективі містилися дві основні сфери
і завдання соціальної педагогіки: визначення впливу побутових, соціальних і культурних (середовище життя) умов на розвиток особи, груп та суспільного середовища; встановлення можливості безпосереднього та опосередкованого перетворення реалій (середовища життя) у процесі виховання
і освітньо-соціальної діяльності відповідно до апробованих ідеалів, яку
очолює право людини до необмеженого розвитку. У першому випадку соціальна педагогіка є теорією виховного середовища, а в другому – теорією
проектування та теорією педагогічної діяльності у середовищі. Соціальна
педагогіка виходить за рамки “тут і тепер”, відкриває перед людиною перспективу «кращого світу» і виконує роль головного будівничого цього світу.
Вихованця розглядає «в аспекті його покликання» – такого, яким стає, більше – яким може бути. Це означало вихід поза рішучі, суб’єктивні і релігійні
педагогічні чи соціологічні концепції. Більше того, це означало прийняття
гуманістичного суб’єктного і творчого трактування людини. Уперше термін
“опікунська педагогіка” вжитий Х. Радлінською у праці “Соціальна педагогіка” (1961), який окреслила як спеціалізацію, яка існує в межах соціальної
роботи і передбачає надання допомоги дитині й батькам6.
Х. Радлінська виокремила три складові соціальної педагогіки:
1) теорія освіти, яка досліджує культурні потреби, особливо дорослих;
визначає способи усунення помітних недоліків, а також встановлює мож5
J. Baiła, Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim – perspektywa historyczna
i współczesna, Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 19.
6
H. Radlinska, Pedagogika społeczna, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.
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ливості і форми розвитку наявного соціально-культурного потенціалу. До
них відносить школу, освітні курси, народні університети, бібліотеки, музеї,
вистави, прогулянки і т. п.;
2) теорія соціальної роботи, яка досліджує соціально-побутову ситуацію особи, групи і суспільного середовища, які не можуть власними силами
знайти вихід із ситуації. З цією метою ініціює допомогу, опіку та соціальний
порятунок. Ці завдання реалізують опікунсько-виховні установи, інституції
сімейної допомоги, гігієнічно-медичні осередки, а також інституції й акції
швидкої допомоги.
3) історія соціальної й освітньої роботи, яка охоплює дослідження культурних і суспільних процесів, їх розвивальне і виховне значення, встановлює тривалість і змінність елементів традиції й культури та їх роль у розв’язанні актуальних проблем. Ці завдання є не лише предметом дослідження
професійних істориків – ними може займатися кожен зацікавлений минулим і традицією соціально-освітній працівник.
Як зазначала автор, виховання, що розвиває і формує людські сили, які
є умовою ширших змін у людському суспільстві, є пробудженням, активізацією, підтримкою пасивного чи приспаного людського потенціалу. Згідно із
освітньою традицією, мало стрепенутися від маразму, безвладдя, чекання
і пасивності. Мало визволити людину із бар’єрів і обмежень розвитку. Всюди, де цей процес був ускладнений або неможливий, соціальна педагогіка
мала прислужитися перевіреними засобами компенсації та суспільною профілактикою. Це твердження означало, що немає особи, груп чи середовищ,
які б не мали позитивних сил чи здібностей, тобто стремління, прагнення,
власних цінностей, незалежно від їх сфери і форм; педагогіка має сягнути до
цих наявних сил, пізнати їх, вивільнити і спрямувати. Роль пробуджуючого
чинника суспільних сил можуть виконувати суспільні ідеї, особи чи інституції, провісники нових діянь і розв’язків.
Aналогічно визначив опікунську педагогіку як розділ соціальної педагогіки, молоду галузь педагогічних наук, проблематика якої зосереджується
на виховних ситуаціях, що вимагають соціальної допомоги, Ришард Врочинський Це знайшло відображення у підручнику “Вступ до соціальної педагогіки” (1966)7. Дефініцію опікунської педагогіки на початковому етапі її
становлення дав інший польський дослідник – Мар’ян Якубовський, котрий
визначив її як науку про цілі, завдання, зміст, методи і форми опіки над дітьми та молоддю8 .
Практичні починання і теоретико-методичні напрацювання у галузі опікунсько-виховної діяльності свідчать, що у Польщі були достатні
R.Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, PWN, Warszawа 1966, ss. 251.
M. Jakubowski, Węzłowe zagadnienia opieki nad dzieckiem w 20-leciu PRL, Zarząd Główny
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1966, ss. 363.
7

8
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передумови до формування і виокремлення автономної дисципліни серед педагогічних наук – опікунської педагогіки, яка увібрала у себе колорит польського народу. У 1966 р. опубліковано підручник Р. Врочинського
“Вступ до соціальної педагогіки” (“Wprowadzenie do pedagogiki społecznej”),
в якому вперше вміщено розділ “Проблеми опікунської педагогіки”. Автор
висвітлює поняття і обґрунтовує сферу застосування опікунської педагогіки, розвиток проблематики і методів, а також системи, напрями і завдання
опікунської педагогіки в Польщі. Розвиток польської опікунсько-виховної
практики і педагогічної рефлексії педагог окреслив ще у 1964 р. як шлях від
благодійності до опікунської педагогіки. Благодійність трактував як систему нагальної допомоги доброчинного характеру, опікунську педагогіку – як
запланований поступ, який набирає форми соціальної допомоги, опертої на
наукових основах.
Протягом 70-х рр. ХХ ст. зроблено акцент на методологічних засадах
соціальної педагогіки, категорії виховного середовища, інституційні форми опіки, оцінка переваг і небезпеки відкритого середовища; завдання опікунської та соціальної роботи, аналіз їх виховних функцій; концепція соціально-виховної профілактики, що становить інтегративну ідею соціальної
і культурної діяльності; ціннісні засади виховання і виховної взаємодії, провідною ідеєю педагогічної і харцерської діяльності є гуманізм.
Актуальними для сьогодення є функціонування інституційних форм
опіки. Упродовж 1950 – 1955 рр. для Польщі характерне очевидне зменшення кількості прийомних сімей. Їх місце зайняли передусім державні опікунсько-виховні установи. Це було результатом державної монополії в освіті,
централізації опікунсько-виховної діяльності. Кількість дітей, розміщених
у них, значно зменшилася. Це тільки частково можна пояснити скороченням розмірів сирітства і розвитком інституцій суспільного забезпечення.
На увагу заслуговує заснування у 1958 р. так званих опікунських сімей, до
яких розміщували дітей віком від 6 місяців до 3 років. Опубліковані нормативно-правові акти уможливили організацію найкориснішого для дитини
середовища прийомної сім’ї.
Початок 60-х рр. ХХ ст. – це період започаткування нових досліджень
над прийомною сім’єю, вивчення нормативно-правових актів у сфері опіки.
Чинні закони і розпорядження з плином часу втратили актуальність і перестали віддзеркалювати найнеобхідніші потреби у сфері опіки і виховання
дитини. Було здійснено спробу визначити програмно-організаційні межі
для опіки дітей у прийомній сім’ї. Прийнято низку ухвал у справі засад і порядку передачі дітей, позбавлених сімейної опіки віком від 3 до 7 років на
виховання опікунським сім’ям – прийомним сім’ям9. Це дало змогу впрова9
M. Safjan, Instytucja rodzi zastępczych: problemy prawno-organizacyjne, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1982, ss. 231.
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джувати нові приписи, що стосувалися функціонування прийомних сімей.
Згодом викликало щораз більшу критику практики виховання у державних
інституціях, установах і збільшення витрат на їх утримання. Виховання дітей у прийомних сім’ях натомість було недорогою формою опіки, фінансова
допомога з боку держави – мізерною. Держава виділяла грошову і матеріальну допомогу, ухвала гарантувала дітям також право користуватися послугами служби здоров’я і соціальними виплатами10. Діти із прийомних сімей
також мали право на безплатне користування яслами і садочками.
Отже, складна економічна ситуації у період суспільної трансформації
спричинилася до обмеження діяльності багатьох форм опіки над дитиною,
що ілюструють зокрема опікунсько-виховні установи. Одночасно наступив
період припливу нових ідей і досвіду завдяки контактам із осередками опіки зарубіжних країн, насамперед Польщі. Появилися нові ініціативи та їх
локалізація відповідно до концепції опіки в середовищі, зокрема підтримка
сімей, які борються з матеріальними і житловими труднощами. Істотним досягненням досліджуваного періоду стала розробка теорії опіки над дітьми,
нагромадження досвіду опікунсько-виховної роботи, становлення опікунської педагогіки як науки, виокремлення її із соціальної педагогіки.
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Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest badanie problematyki dotyczącej opieki nad
dzieckiem w teorii i praktyce pedagogicznej w Polsce w latach 1945 – 1973, aktualność wybranych problemów dla współczesnej Ukrainy. Najważniejsze problemy
po II wojnie światowej to rozwój teorii opieki nad dziećmi, gromadzenie doświadczeń i pracy opiekuńczo-wychowawczej, ustanowienie pedagogiki opiekuńczej
jako nauki, jej izolacji od pedagogiki społecznej.
Słowa kluczowe
opieka nad dziećmi, pedagogika opiekuńcza, Polska, Ukraina.
Polish experience in childcare in the years 1945–1973 for contemporary
Ukraine: selected problems
The aim of this article is to investigate the problems of childcare in pedagogical
theory and practice in Poland in the years 1945 - 1973, the current issue of selected problems for modern Ukraine. The most important problems after the Second
World War were the development of the theory of childcare, the accumulation of
experience and the work of caring and education, the establishment of care education as a science, its isolation from social pedagogy.
Key words
childcare, pedagogical care, Poland, Ukraine.
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