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Wstęp

Życie każdej społeczności jest zbiorem wielu dni, miesięcy i lat nacechowanych różnymi
zadaniami i obowiązkami. Wypełniając owe obowiązki, realizując niezliczoną liczbę zadań,
zwykle nie mamy czasu na pogłębione analizy, refleksje i oceny. Zdarzają się jednak takie
momenty, które skłaniają do spojrzenia wstecz, do podjęcia próby bilansu dotychczasowych
dokonań i wytyczenia priorytetów na przyszłość. Taką okazją do przeanalizowania tego, co
już „za nami” i zastanowienia się nad tym, co „przed nami” uczyniono obchody sześćdziesię−
ciolecia Państwowości Polskiej na Pomorzu Zachodnim, które stały się inspiracją do zebrania
informacji i pewnych refleksji o charakterze naukowym i popularnonaukowym dotyczących
przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, które zachodziły w tym regionie na prze−
strzeni lat 1945–2005.

Upamiętnienie 60−lecia Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim stało się także
okazją do zaktywizowania wielu środowisk, instytucji i organizacji, które w różny sposób za−
sygnalizowały swoją obecność na tych ziemiach po zakończeniu drugiej wojny światowej. Śro−
dowisko oświaty zachodniopomorskiej obok jednostek samorządów terytorialnych (a w zasa−
dzie wspólnie z nimi jako organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe) było jednym
z najaktywniejszych. Przygotowano wiele bardzo ciekawych i pouczających przedsięwzięć –
od licznych konkursów, wystaw i prezentacji, poprzez różnego rodzaju spotkania z pionierami
tych ziem, twórcami polskiej szkoły na Pomorzu Zachodnim, aż po akademie szkół obchodzą−
cych sześćdziesięciolecie swojego istnienia na mapie oświaty zachodniopomorskiej. Jednym
z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami 60−lecia oświaty na Pomorzu Zachod−
nim postanowiono uczynić I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny pt. „Edukacja – Trady−
cje, Rzeczywistość, Przyszłość”. Organizatorzy tego bardzo ambitnego a zarazem niezmiernie
złożonego i trudnego przedsięwzięcia postawili sobie cztery podstawowe cele:

1) przypomnieć w zarysie najważniejsze przemiany, które towarzyszyły polskiej oświacie lat
1945–2005,

2) zarysować kierunki polityki edukacyjnej do roku 2015,
3) zaprezentować priorytety edukacyjne państw Unii Europejskiej,
4) ukazać, jak kształtowano kulturę i tradycje oraz jak i z jakim skutkiem przebiegały pro−

cesy oświatowe polskiej szkoły Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005.
Cele te były realizowane zarówno w części plenarnej Kongresu, jak również w pięciu rów−

nolegle odbywających się konferencjach problemowych, poświęconych: edukacji obywatelskiej –
zatytułowanej „Jestem Polakiem i obywatelem UE”; edukacji na rzecz zrównoważonego roz−
woju; kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce i innych krajach UE; edukacji ekono−
micznej w polskim systemie oświaty; edukacji regionalnej zatytułowanej „Z dziejów oświaty
i kultury Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005”.

Opracowanie to ma charakter materiałów pokongresowych, w których zostały zebrane
niemal wszystkie wystąpienia, które miały miejsce zarówno w części plenarnej Kongresu, jak
również w trakcie wszystkich konferencji problemowych. Dedykowane jest głównie nauczycie−
lom szkół i placówek oświatowych realizujących ścieżkę edukacji regionalnej oraz studentom
kierunków nauczycielskich uczelni wyższych Pomorza Zachodniego. Materiały oraz zawarte
w nich wskazówki bibliograficzne i archiwalne mogą także stanowić istotny punkt odniesienia
dla badaczy zajmujących się problematyką oświaty okresu powojennego.



Część pierwszą opracowania, poświęconą obradom plenarnym Kongresu, otwierają wy−
stąpienia Stanisława Wziątka – Wojewody Zachodniopomorskiego – oraz Kazimierza Nowic−
kiego – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego skierowane do uczestników
Kongresu. Następnie prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj w obszernym opracowaniu prezentuje
idee i praktyki polskiego systemu oświaty lat 1945–2005. Podstawowe kierunki polityki edu−
kacyjnej państwa na lata 2006–2015 przedstawia w zarysie Dorota Lewandowska z Minister−
stwa Edukacji Narodowej, a wiceminister Krzysztof Krystowski z Ministerstwa Gospodarki
i Pracy prezentuje wyzwania edukacyjne postrzegane z perspektywy potrzeb rynku pracy. Prof.
zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych a zarazem wi−
ceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wskazał na prio−
rytety edukacyjne państw Unii Europejskiej. Pierwszą część opracowania zamykają dwa wy−
stąpienia: prof. zw. dr. hab. Tadeusza W. Nowackiego dr. h.c. Akad. Kazimierza Wielkiego
i Univ. im. M. Dragomanowa w Kijowie poświęcone głównie wartościom obywatelskiej posta−
wy Polaka będącego członkiem Unii Europejskiej oraz prof. dr. hab. Kazimierza Kozłowskiego,
wybitnego znawcy historii Pomorza Zachodniego, który omawia społeczne uwarunkowania
aktywności oświaty zachodniopomorskiej w latach 1945–2005.

W części drugiej zostały zebrane wystąpienia zaprezentowane na Ogólnopolskiej Konfe−
rencji poświęconej edukacji obywatelskiej. Jest to 9 opracowań, w których autorzy przedsta−
wiają wybrane aspekty tego obszaru edukacji. Ich autorami są zarówno pracownicy nauki, jak
również nauczyciele – praktycy uczący w różnych typach szkół, a także przedstawiciele insty−
tucji pracujących na rzecz kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego. Rozważania
na temat edukacji obywatelskiej są ukierunkowane między innymi na takie zagadnienia, jak:
zaprezentowanie korzeni tożsamości europejskiej (P. Kołodziński); obywatelstwo Unii Europej−
skiej – od europejskiej społeczności narodów do społeczeństwa postnarodowego (J. Ruszkow−
ski); kompetencje nauczycieli pracujących w krajach Unii Europejskiej (M. Sielatycki); potrzeby
nowoczesnego społeczeństwa w gospodarce rynkowej (W. Olszewski); rozważania o wycho−
wawczych ideałach w kontekście poszukiwania przyjaznej indywidualności (J. Szymaniak)
oraz ideach Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej (K. Zakroczymska) itp.

Zagadnienia związane z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju, które były przed−
miotem rozważań drugiej ogólnopolskiej konferencji, zostały zaprezentowane w trzeciej części
opracowania. Zostały tu omówione takie aspekty zrównoważonego rozwoju, jak: edukacja
ekologiczna w Polsce – zadanie i realizacja (J. Konopka); przyrodnicze podstawy zrównoważo−
nego rozwoju (J. Jasnowska); społeczne uwarunkowania i filozoficzne podstawy zrównoważo−
nego rozwoju (Z. Hull). Zagadnieniom związanym z realizacją Konwencji z Rio de Janeiro zo−
stał poświęcony referat Z. Wesołowskiego – Wiceprezesa NIK, pełniącego jednocześnie funkcję
Koordynatora Grupy Roboczej ds. Ochrony środowiska „EUROSAT”. Dużo miejsca poświęco−
no roli edukacji ekologicznej we wdrażaniu unijnych zasad zarządzania środowiskiem (W.
Lenart); edukacji dla zrównoważonego rozwoju w działaniu Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (L. Pieczyński) i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzo−
nej przez organizacje pozarządowe (J. Chojnacki). Sporo ciekawych przemyśleń i rozwiązań
zaprezentowali także inni przedstawiciele organizacji pozarządowych (H. Waszkiewicz,
M. Łuszczek, B. Krygiel, Z. Nowińska, J. Brol, E. Białek, M. Mazurkiewicz, U. Jeromi−Wolnia−
kowska, P. Pieczyński, K. Moczarska).

Czwartą część opracowania stanowi zbiór referatów poświęconych kształceniu zawodo−



wemu i edukacji ustawicznej realizowanej w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europej−
skiej, wygłoszonych na kolejnej konferencji ogólnopolskiej poświęconej tej właśnie problematy−
ce. Autorzy podjęli próbę ukazania wielu aspektów tego segmentu edukacji i związków, które
łączą edukację zawodową z innymi obszarami całego systemu oświaty oraz rynku pra−
cy. Swoistego rodzaju wprowadzeniem w świat edukacji zawodowej jest artykuł profesora Sta−
nisława Kaczora omawiający zagadnienia związane z wychowaniem pracownika – obywatela
funkcjonującego w realiach XXI wieku. Kierunki polityki edukacyjnej państwa w zakresie kształ−
cenia zawodowego przedstawiła w swoim materiale zatytułowanym „Zamierzenia państwa
w zakresie edukacji zawodowej w konstalacji rynku pracy” dyrektor Departamentu Kształce−
nia Zawodowego i Ustawicznego MEN – Halina Cieślak. Pozostałe artykuły zamieszczone
w tej części opracowania stanowią bądź rozwinięcie funkcji, jakie są przypisane edukacji za−
wodowej i ustawicznej w reformowanym systemie oświaty i potrzebie przystosowania tego
segmentu edukacji do potrzeb krajowego rynku pracy i światowych tendencji globalizacyjnych,
bądź wypowiedzenie się w kwestii „usługowości” kształcenia zawodowego i ustawicznego
wobec zmieniającego się rynku pracy oraz ciągłego wzrostu wymagań w zakresie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych osób będących w okresie aktywności zawodowej. Dlatego między
innymi znalazły się tu takie artykuły, jak: konieczność zmian w systemie kształcenia zawodo−
wego w obliczu potrzeb rynku pracy (J. Moos); współczesne tendencje rozwoju ustawicznej
edukacji zawodowej (D. Kowalik); nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia
zawodowego (A. Koludo); jakość w edukacji (G. Osicka); partnerstwo społeczne w edukacji
zawodowej w krajach UE (W. Karpiński); partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju edukacji za−
wodowej (B. Zając) i wiele innych bardzo interesujących wystąpień.

Zagadnieniom związanym z edukacja ekonomiczną została poświęcona część piąta opra−
cowania. Swoistego rodzaju wprowadzeniem do tej problematyki jest materiał R. Sobieckiego
zatytułowany „Powszechna edukacja ekonomiczna w Polsce – ujęcie systemowe”, a także pro−
fesora Stanisława Flejterskiego „Uczelnie i fakultety ekonomiczne w procesie edukacji ekono−
micznej”. Wiele interesujących informacji dostarczają artykuły zatytułowane „Prezentacje wy−
ników badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w polskich szko−
łach ponadgimnazjalnych (B. Łuba−Krolik i A. Fijałkowska), a także „Edukacja ekonomiczna
a kształcenie podstaw przedsiębiorczości” (M. Sienna). Cenne są również propozycje przedsta−
wicielki Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przedstawione w końcowej części tego roz−
działu.

Ostatnia część opracowania jest zbiorem materiałów zaprezentowanych na Konferencji
regionalnej, zatytułowanej „Z dziejów oświaty i kultury Pomorza Zachodniego w latach 1945–
–2005”. Rozpoczyna się artykułem profesora Tadeusza Białeckiego, który przedstawia demo−
graficzne uwarunkowania przemian oświaty w regionie. Następnie Czesław Plewka w synte−
tycznym opracowaniu prezentuje dorobek sześćdziesięcioletniego okresu działalności polskiej
szkoły na Pomorzu Zachodnim, poświęcając najwięcej uwagi okresowi pionierskiemu (lata
1945–1950). Kolejne opracowania stanowią rozwinięcie tej problematyki w wybranych segmen−
tach całego systemu oświaty: kształcenia ogólnego (W. Zarzycka), kształcenia zawodowego
(J. Rzetelski), szkolnictwa specjalnego (K. Penar), edukacji morskiej (E. Marszałek). Próby pod−
sumowania dotychczasowej działalności oświaty zachodniopomorskiej podjęła się Wiesława
Gorzelana−Gałązka – wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego MEN
w artykule zatytułowanym „Wkład oświaty zachodniopomorskiej w edukację narodową”. Do−



konania w zakresie kultury zostały zaprezentowane w trzech artykułach: „Kultura Pomorza
Zachodniego w 60−leciu” (E. Kuźma), „Wkład Kościoła katolickiego w rozwój kultury i edukacji
Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005” (ks. A. Offmański) oraz „Kultura książki
w regionie po 1945 roku” (J. Kosman). Dopełnieniem tej problematyki są komunikaty i doniesienia.

Ważnym uzupełnieniem części opisowej jest serwis fotograficzny zamieszczony w końco−
wej części opracowania, który zaledwie w części oddaje klimat towarzyszący obchodom
I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego.

Książka ta mogła powstać dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu autorów, którzy wyrazi−
li wolę zarówno czynnego udziału w Kongresie, jak również przekazania tekstów swoich wy−
stąpień. Reprezentują oni różne środowiska. Cechuje ich różne doświadczenie zawodowe, życio−
we i badawcze. Mają zróżnicowane poglądy. Sądzę, że wszystkich ich łączy chęć służenia in−
nym swoją wiedzą i doświadczeniem, troska o permanentny rozwój swojego środowi−
ska, regionu, kraju.

Na zakończenie pragnę podziękować Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego,
Ministerstwu Edukacji Narodowej, Instytutowi im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz
Narodowemu Bankowi Polskiemu, a także Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za okazaną pomoc w wydaniu tej pracy. Dziękuję również
recenzentom – Profesorowi Kazimierzowi Wencie i Profesorowi Henrykowi Bednarczykowi – za
wiele cennych uwag, które bez wątpienia wzbogaciły wartość tego opracowania. Liczę, że czy−
telnicy niniejszej publikacji znajdą w pracy tej wiele myśli, które mogą pobudzić do refleksji
oraz polemicznej krytyki zmierzającej zarówno do cenzurowania, jak i czynnego wspierania
bądź zmieniania edukacyjnej rzeczywistości.

Czesław Plewka
Szczecin, grudzień 2005 r.



Stanisław Wziątek
Wojewoda Zachodniopomorski

Edukacja, Gospodarka, Kultura – 60−lecie Polskiej
Państwowości na Pomorzu Zachodnim 1945–2005

Wstęp

Niech mi będzie wolno zaznaczyć na wstępie, że rok 2005 jest czasem obchodów 60−lecia
Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim. Dla całego regionu zachodniopomorskiego to
szczególnie ważna rocznica, która przywołuje w pamięci zdarzenia sprzed ponad półwiecza,
kiedy na tej ziemi swoją działalność rozpoczynały polskie urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa
i placówki użyteczności publicznej, szkoły i szpitale. To niezwykle istotne, by przetrwała pa−
mięć dziejowa i pokoleniowa o faktach sprzed 60 lat, które miały wielkie znaczenie historyczne,
geopolityczne i kulturowe dla losów Polski i Europy. Tak samo ważna jest wiedza
i pamięć o ludziach, którzy przybyli tu po wojnie, aby tworzyć na Pomorzu Zachodnim zręby
polskiej społeczności i państwowości.

Jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej, a właściwie w drugim etapie działań wojen−
nych, stało się oczywiste, że nowo narodzona Polska musi odzyskać swoje dawne ziemie nad−
odrzańskie.

Teheran, Jałta, Poczdam – kolejne trzy międzynarodowe konferencje ustalały zachodnią
granicę państwową, przy czym losy stolicy Pomorza Zachodniego, Szczecina, aż do konferencji
poczdamskiej pozostawały sprawą otwartą.

Gdy wkrótce nastał czas zarówno wygranej wojny, jak i wygranego pokoju, gdy polskie
drogi doszły na te ziemie – rozpoczął się trudny i ciężki okres odbudowy i repolonizacji.

Powróćmy pamięcią do tych zdarzeń sprzed 60 lat.

Początki państwowości polskiej na Pomorzu Zachodnim

W przeciwieństwie do sytuacji na ziemiach centralnych, która pozwalała na działalność
administracji w oparciu o zorganizowane zasady współżycia społecznego, na ziemiach zachod−
nich i północnych pojawiły się specyficzne trudności na drodze do ukształtowania się władz
polskich i do ich normalnej działalności. Natknęły się one bowiem na Pomorzu Zachodnim od
razu na dwa zasadnicze do rozwiązania problemy: niemal kompletny brak ludności i ogrom
zniszczeń wojennych. Pomorze Zachodnie było właściwie organizmem martwym, a bilans otwar−
cia był zdecydowanie ujemny.

Administracja polska, obejmując władzę na tych terenach, napotkała na zniszczone obiek−
ty przemysłowe oraz zdewastowane domy i mieszkania; gospodarka komunalna właściwie nie
istniała. Unieruchomiony był handel, drobna wytwórczość i rzemiosło. Sytuacja w rolnictwie
była katastrofalna. Wojna spustoszyła też wszelkie instytucje socjalne. Służba zdrowia i lecz−
nictwo nie istniały.

Zniszczenia wojenne nie ominęły też życia kulturalnego i oświaty. W szkolnictwie brak
było ludzi. Kadrę nauczycielską trzeba było dopiero stworzyć, a trudności pogłębiał fakt, że
znaczna cześć budynków szkolnych uległa zniszczeniu, a w tych, które ocalały, brak było wy−
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posażenia. Podobny los spotkał zbiory muzealne, zabytki architektury, teatry.
Przybywający tutaj Polacy mieli dopiero stworzyć w oświacie i kulturze nowe wartości

i wychować nowe społeczeństwo.
Przed władzami polskimi na Pomorzu Zachodnim stanęły więc niezwykle palące proble−

my, wymagające natychmiastowego rozwiązania: odbudowa od podstaw zniszczonego życia
społecznego oraz odbudowa zniszczonego przez ewakuację i działania wojenne życia gospo−
darczego. Początki były zatem niezmiernie ciężkie.

Należy dodać, że problemy społeczne i gospodarcze nowej władzy miały charakter ogól−
nokrajowy, jak w całym zniszczonym wojną kraju, i specyficzny – dla nowych ziem włączo−
nych po wojnie do Polski. Do nich należał np. problem tzw. akcji osadniczo−przesiedleńczej,
w wyniku której miano zasiedlić wyludniony obszar całego Pomorza Zachodniego, oraz za−
pewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego.

Niełatwy do rozwiązania był problem aprowizacji i choć występował w całej Polsce, na
terenie Pomorza Zachodniego nabierał lokalnej specyfiki z uwagi na zlikwidowaną przez Niem−
ców sieć dystrybucyjną. Dotyczyło to szczególnie zakładów przetwórstwa spożywczego, które
mogłyby dostarczać żywności. Przede wszystkim należało uruchomić piekarnie. Najważniej−
szy był chleb!

Podsumowując ogólny bilans otwarcia, należy stwierdzić, że życie społeczne i gospodar−
cze na Pomorzu Zachodnim trzeba było organizować od podstaw.

Gospodarka na Pomorzu Zachodnim

Jak już wcześniej wspomniałem, wskutek działań i zniszczeń wojennych wszelkie zorgani
zowane życie gospodarcze na Pomorzu Zachodnim przestało istnieć. Trzeba jednak zauważyć,
że przyłączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy dało Polsce nie tylko szeroki dostęp
do morza, ale zmieniło strukturę gospodarczą kraju i regionu.

Województwo zachodniopomorskie ma znaczący potencjał wynikający m.in. z bardzo ko−
rzystnego położenia geograficznego. Istotną rolę w międzynarodowych kontaktach handlowych
odgrywają krzyżujące się w tym regionie szlaki komunikacyjne ze Skandynawii na południe
Europy i z Europy Zachodniej aż na krańce Azji. Rozwój gospodarczy wspomaga sieć nowo−
czesnych przejść granicznych, przez które przepływa znaczna część wymiany towarowej mię−
dzy krajami Unii Europejskiej a państwami wschodnioeuropejskimi i azjatyckimi. Oknem na
świat są stocznie i porty morskie, począwszy od Świnoujścia aż po Darłowo.

Podstawową rolę w procesach rozwojowych województwa odgrywała zawsze gospodar−
ka morska. Pełni ona funkcje ponadregionalne, o czym świadczy jej udział w gospodarce mor−
skiej kraju.

Przemysł stoczniowy stanowi kluczową branżę Pomorza Zachodniego z możliwościami
konkurowania na rynkach światowych. Skupia zarówno producentów statków i jachtów pełno−
morskich, jak i stocznie specjalizujące się w ich remontach.

Ważne miejsce w strukturze gospodarczej województwa zajmuje przemysł chemiczny,
znany z produkcji nawozów mineralnych i bieli tytanowej.

Z uwagi na istniejącą w regionie bazę surowcową i produkcyjną oraz wykwalifikowaną
kadrę dobre warunki rozwoju ma przemysł drzewny. Reprezentuje go na terenie całego woje−
wództwa kilkaset małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających meble oraz wysoko prze−
tworzone materiały budowlane i wykończeniowe.
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W Zachodniopomorskiem występują duże możliwości rozwoju przemysłu rolno−spożyw−
czego. Żyzne, nowocześnie uprawiane ziemie dostarczają wysokogatunkowych płodów rolnych.
Nie byłoby to możliwe bez stopniowej restrukturyzacji rolnictwa, które przezwycięża problemy
związane z upadkiem państwowych gospodarstw rolnych. Obecnie coraz szybciej rozwijają się
zarówno wielkoobszarowe, jak i nieco mniejsze specjalistyczne gospodarstwa, które znalazły
swoje miejsce na rynku produktów rolnych. Zarejestrowanych jest tutaj około 1000 podmiotów
działających w branży rolno−spożywczej. Dominują zakłady zajmujące się przetwórstwem
zbóż i mięsa oraz produkcją napojów.

Na potencjał przemysłowy województwa składają się, oprócz wyżej wymienionych gałęzi,
przemysł tekstylny i elektrotechniczny oraz produkcja energii elektrycznej.

O bogactwie ziem nad Bałtykiem świadczą również udokumentowane złoża ropy nafto−
wej i gazu ziemnego, złoża piasków kwarcowych, kruszyw mineralnych, kredy jeziornej, tor−
fów, borowiny i wód mineralnych. Stanowią one nieocenione zaplecze surowcowe dla tak róż−
norodnych gałęzi działalności gospodarczej, jak branże: budowlana, chemiczna czy lecznictwo
uzdrowiskowe.

Nie bez znaczenia jest także sprzyjający klimat dla inwestorów, stworzony w wojewódz−
twie przez przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, których wspólnym celem
jest równomierny i dynamiczny rozwój wszystkich gałęzi gospodarki regionu.

Pomorze Zachodnie stanowi dziś zaplecze tranzytowe (morskie, rzeczne, drogowe i kole−
jowe) dla wschodnioniemieckich landów, polskich regionów nadgranicznych i Czech. Również
sam region zachodniopomorski stanie się niedługo miejscem ogromnych inwestycji, przy realizacji
których zostaną wykorzystane atuty wynikające z dostępu do wszystkich możliwości transporto−
wych. Około 1,5 mld euro do 2006 roku – to wartość środków przyznanych w ramach progra−
mów wspólnotowych i unijnych funduszy strukturalnych, które będą lokowane przede wszyst−
kim w nowoczesną infrastrukturę, rozwój technologii oraz systemy wsparcia biznesowego.

Rozwinięcie transportu i gospodarki morskiej, stworzenie bazy turystycznej na wysokim
poziomie oraz rozwój nowych technologii to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed wła−
dzami i mieszkańcami Pomorza Zachodniego. Poprawa dostępności, dobra komunikacja
i transport – od tych czynników jest uzależniona przyszłość wszystkich dziedzin gospodarki
województwa, w tym newralgicznych: branży morskiej i turystyki.

Kultura na Pomorzu Zachodnim

Powrót na ziemie nadbałtyckie i nadodrzańskie postawił Polskę w obliczu potrzeby ich
zagospodarowania kulturalnego, to jest przed zadaniami, które swą wagą i znaczeniem bynaj−
mniej nie ustępowały trudom związanym z ich odbudową ekonomiczną, zaludnieniem i uru−
chomieniem wielu dziedzin gospodarki. Zadania te należały do najtrudniejszych, gdyż wyko−
nanie ich wymagało nie tylko olbrzymich nakładów materialnych, ale i nadzwyczaj umiejętnego
zespolenia wszechstronnych wysiłków dla tworzenia warunków kulturalnego rozwoju całego
społeczeństwa. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bilans otwarcia polskiej działalności kultu−
ralnej na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku przedstawiał się chyba jeszcze gorzej niż w innych
dziedzinach życia. Przede wszystkim było to bardzo ubogie dziedzictwo bazy materialnej życia
kulturalnego z okresu niemieckiego i nikła sieć placówek kulturalnych wszelkiego typu.
W dodatku i ta skromna baza materialna na skutek operacji wojennych uległa w wysokim
stopniu zniszczeniu.
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Ponadto chciałbym podkreślić, że na całym obszarze Pomorza Zachodniego należało pro−
wadzić pracę kulturalną wśród społeczeństwa napływowego, bardzo różnorodnego, początko−
wo nadmiernie mobilnego i niekiedy zdemoralizowanego, nie mającego poczucia stabilizacji.
A więc praca olbrzymia, przekraczająca, i to w nadzwyczaj trudnych warunkach zewnętrz−
nych, przeciętny program pracy czy polityki kulturalnej w innych dzielnicach Polski powojen−
nej. Program ten wymagał wychowania całego społeczeństwa, od dzieci po starsze pokolenie,
w duchu adaptacji do nowych warunków, w jakich zaczęło się tu kształtować życie, oraz
w duchu integracji z pozostałymi obszarami Polski. Na wykonanie tego zadania złożył się
wspólny i olbrzymi wysiłek licznej rzeszy ludzi kultury i sztuki, kierujących się mądrą i pla−
nową polityką kulturalną. Organizacją życia kulturalnego zajmowało się wiele instytucji pań−
stwowych i związkowych oraz organizacji politycznych, społecznych i spółdzielczych. Poważną
rolę odegrały także redakcje powstających pism, placówki kulturalne i osoby prywatne. Istotną
rolę organizacyjną spełniał na samym początku Wydział Kultury i Sztuki Okręgowego Urzędu
Pełnomocnika Rządu oraz obwodowe (powiatowe) referaty kultury i sztuki. Pierwszy okres
działalności wydziału, który zainaugurował swoją pracę już 4 maja 1945 roku, ograniczał się
z konieczności do najpilniejszych zadań, tj. uporządkowania akt i dokumentów archiwum; za−
gwarantowania bezpieczeństwa eksponatom z Muzeum Miejskiego; segregowania publikacji
dotyczących Szczecina i Pomorza Zachodniego, katalogowania książek z Biblioteki Miejskiej
oraz rejestracji i przydziału poniemieckich instrumentów muzycznych.

Takie były początki.
Dzisiaj o poczesnym miejscu regionu na mapie kulturalnej Polski w równym stopniu de−

cyduje wielość instytucji kulturalnych i naukowych oraz jakość wykonywanej tam pracy, jak i
ranga realizowanych projektów.

W województwie zachodniopomorskim działa kilkaset jednostek upowszechniania kultu−
ry, m.in. 6 teatrów (w tym 3 dramatyczne i jeden lalkowy), 2 filharmonie, opera i operetka, 47
kin, 23 muzea, 17 galerii oraz 117 miejskich i gminnych ośrodków i domów kultury. Działalno−
ścią kulturalną w regionie zajmują się również placówki biblioteczne: jedna biblioteka woje−
wódzka, 6 powiatowych, 48 gminnych, 49 szkolnych i gminno−zakładowych, 198 bibliotek za−
kładowych oraz 243 filie.

Działalność kulturalna, dzięki niebanalnym pomysłom osób w nią zaangażowanych, obej−
muje nie tylko imprezy masowe i plenerowe, ale również skierowane do węższej grupy odbior−
ców spotkania i przeglądy artystyczne o europejskiej renomie.

Szczególną rolę w rozwoju kulturalnym województwa odgrywają teatry mające bogaty
repertuar klasycznej oraz współczesnej dramaturgii polskiej i światowej. Niewątpliwym feno−
menem zachodniopomorskich scen jest Teatr „Kana”, którego wywodzące się z nurtu alterna−
tywnego inscenizacje zdobywają prestiżowe nagrody m.in. na Światowym Festiwalu Sztuki w
Edynburgu.

Mówiąc o ofercie województwa dla miłośników Melpomeny, nie można pominąć aktywnej
działalności Opery na Zamku w Szczecinie, która wzbogaca swój repertuar nie tylko o klasykę
tego gatunku, ale również nie boi się podejmować wyzwań związanych z przybliżeniem pu−
bliczności współczesnych musicali i przedstawień dla dzieci.

Obraz życia kulturalnego byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o muzyce, która rozbrzmie−
wa w tak cenionych instytucjach, jak Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza
i Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki. Odbywają się w nich koncerty polskich
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i zagranicznych wirtuozów oraz znanych na całym świecie zespołów rodem z Pomorza Za−
chodniego, takich jak Chór Politechniki Szczecińskiej czy też koszaliński katedralny chór chło−
pięcy „Cantate Deo”. Specyficzny, ściśle związany z bliskością Morza Bałtyckiego charakter
regionu podkreśla ożywiona działalność wystawiennicza licznych galerii sztuki i Muzeum Na−
rodowego, a szczególnie Muzeum Morskiego w Szczecinie, znanego z bogatych zbiorów sztuki
marynistycznej oraz etnografii kultur pozaeuropejskich.

W województwie są organizowane imprezy, często o długoletniej tradycji, które uzupeł−
niają ofertę kulturalną. Zaliczyć do nich należy m.in.: Festiwal Polskiego Malarstwa Współcze−
snego, Festiwal Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu, Przegląd Teatrów Małych Form
„Kontrapunkt” w Szczecinie, Ińskie Lato Filmowe, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwal
Muzyki Dawnej w Bierzwniku, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim
i Koszalinie, Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i Szczecinie, Pyrzyckie Spotkania z Folk−
lorem, plenery plastyczne dla artystów malarzy, rzeźbiarzy i grafików oraz wiele innych imprez.

Edukacja

W trudnym okresie powojennym zasadniczą rolę w kształtowaniu nowego społeczeństwa
na Pomorzu Zachodnim i jego integracji odegrało szkolnictwo. Trudności pogłębiał fakt, że
szkoła musiała również od razu rozwiązywać wiele poważnych i specyficznych dla tych ziem
problemów związanych ze szczególnymi zadaniami wychowawczymi, z dynamicznym wzro−
stem napływu młodzieży, z wysoką liczbą analfabetów i co wreszcie może najważniejsze –
z niepokonalnymi zdawałoby się z początku trudnościami i brakami kadrowymi.

Organizacją szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim zajmowały się władze państwowe,
a głównie Kuratorium Okręgu Szkolnego. W terenie działały obwodowe (powiatowe) inspekto−
raty oświaty. Trzeba zaznaczyć, że polskie władze szkolne rozpoczęły tutaj swą pracę na ob−
szarze pozbawionym polskich tradycji opiekuńczo−wychowawczych, jak i właściwych warun−
ków materialnych. Poważny problem stanowiło pozyskanie kadry pedagogicznej, podręczni−
ków, pomocy naukowych. Mimo trudów, pionierskiej pracy pedagogów towarzyszyła jednak
ogromna ofiarność, entuzjazm i patriotyzm.

W 1945 roku na terenie okręgu działały 174 szkoły podstawowe, do których uczęszczało
12 767 uczniów. W pierwszym powojennym roku powstały tu nie tylko szkoły podstawowe,
zwane wówczas powszechnymi, lecz także średnie i zawodowe. Szczecin, który nigdy nie miał
tradycji akademickich, doczekał się rok później 3 wyższych uczelni.

Po 60 latach, w innej rzeczywistości ustrojowej i odmiennych uwarunkowaniach społecz−
nych, Rząd RP – jako jedno z priorytetowych zadań – przyjął wdrożenie nowego zreformowa−
nego systemu edukacyjnego. Systemu, który wprowadza nowoczesne programy nauczania oraz
metody i zasady organizacyjne zmodernizowanego, udoskonalonego szkolnictwa. Systemu,
który nie ogranicza się do kształcenia umysłu, lecz ma także służyć wieloaspektowemu rozwo−
jowi człowieka i obywatela.

Właśnie w ubiegłym roku szkolnym zakończył się ostatni etap wdrażania jednej z czterech
ważnych reform – reformy oświaty i jej zwieńczenia – nowej matury.

Kolejnym wyzwaniem staje się obecnie przygotowanie polskiej szkoły do sprawnego funk−
cjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Ta wielka i odpowiedzialna praca i misja: kształ−
towanie postaw moralnych dzieci i młodzieży, wpajanie określonego systemu wartości, wycho−
wanie ludzi światłych, kreatywnych, otwartych i wrażliwych – spoczywa na barkach nauczycieli.



18

W tym ujęciu szeroko pojęta edukacja jawi się jako wiedza nie tylko o faktach, ale
i o wartościach uniwersalnych i ponadczasowych. Głęboko wierzę, że wszystkie działania dy−
daktyczne, wychowawcze i opiekuńcze – w połączeniu z ofiarnym zaangażowaniem pedago−
gów – będą sprzyjać poprawie kształtu i jakości edukacji w polskim systemie oświaty oraz
służyć budowie dobrej, mądrej i przyjaznej – polskiej szkoły w Europie!

Chciałbym nieco szerzej rozwinąć ten temat, ponieważ edukacja zajmuje centralne miejsce
w debacie nad przyszłością społeczeństw Wspólnoty i europejską integracją.

Edukacja w Europie

Wprowadzenie

W Raporcie Komisji Europejskiej czytamy:
Unia Europejska powinna zaproponować swojej młodzieży – młodym Europejczykom (niezależ−

nie od jakiejkolwiek przynależności narodowej, zawodowej czy kulturowej) – WIZJĘ EUROPY, i dla
realizacji tej wizji winna odwołać się do EDUKACJI.

Po to, by Europa kontynuowała swój marsz ku doskonalszej i bezpieczniejszej przyszło−
ści, konieczne jest uzupełnienie postępu ekonomicznego i politycznego przez zaoferowanie
młodym ludziom, wspomnianej już, pewnej europejskiej wizji wypełnionej konkretną treścią.

Jest sprawą pilną, by dokonać tego w celu ułatwienia lepszej adaptacji do nowych warun−
ków pracy i upowszechnienia idei społeczeństwa ludzi wykształconych.

Trzy główne warunki, jakie winny brać pod uwagę systemy edukacji w Europie to:
1) konieczność wzmocnienia europejskiej konkurencyjności w dziedzinie gospodarczej i tech−

nicznej – w zakresie innowacji naukowych i organizacyjnych;
2) konieczność uświadomienia sobie specyfiki aktualnej sytuacji, społecznych napięć i obaw,

jakie może wywoływać; wykluczenia niepożądanych zjawisk: nietolerancji, ksenofo−
bii, przemocy;

3) konieczność przestrzegania podstawowych zasad edukacji, w tym przede wszystkim uty−
litarnych.
Zmiany w systemach edukacji w jednoczącej się Europie winny mieć na względzie cztery

fundamentalne cele:
1) budowę europejskiego obywatelstwa,
2) wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i zabezpieczenie zatrudnienia,
3) utrzymanie społecznych więzi,
4) pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez techniki informatyczne.

Budowa europejskiego obywatelstwa przez edukację

Obywatelstwo europejskie to przede wszystkim idea humanistyczna, mająca swój wyraz
w procesie budowania wspólnej Europy, którą charakteryzują różnice kulturowe, odmienność
koncepcji ekonomicznych, różne warunki naturalne, ale która jest zjednoczona poczuciem przyna−
leżności do jednej i tej samej wspólnej cywilizacji i wspólnie akceptowanej kultury demokratycznej.

System edukacji ma do odegrania ważną rolę w rozwijaniu wśród młodzieży poczucia
obywatelskiej przynależności do Europy.

Wspólne wartości cywilizacji europejskiej stanowią:
– prawa człowieka i godność osoby ludzkiej,
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– podstawowe swobody,
– demokratyczna prawomocność,
– pokój i odrzucenie przemocy jako środka do celu,
– solidarność międzyludzka,
– rozwój zrównoważony,
– równość szans,
– odpowiedzialność jednostkowa,
– ochrona ekosystemu.

Należy rozwijać nowe rodzaje współdziałania, by kształcić w duchu tych wartości.
W dziedzinie metodyki należy rozwijać pedagogikę kształcenia obywatelskiego, w tym

najbardziej aktualny kierunek działalności oświatowej, którą realizuje tzw. pedagogika pogra−
nicza. Pedagogika ta, oparta na strategii uczenia się od kultury inności, wyzwala szacunek dla
różnicy jako wartości pozytywnej.

Wzmacn ian ie  europe j sk ie j  konkurency jnośc i
     i  z a b e z p i e c z e n i e  z a t r u d n i e n i a  d z i ę k i  e d u k a c j i

Systemy edukacji, jakkolwiek nie mogą ponosić odpowiedzialności za rosnące w Europie
bezrobocie, to ponoszą pełną odpowiedzialność za upowszechnianie wiedzy i wyposażenie
młodych Europejczyków w stosowne umiejętności, kwalifikacje i postawy, istotne dla stawie−
nia czoła temu wyzwaniu.

Podstawowa opcja to zdolność do podnoszenia jakości i do innowacyjności. Dzięki inno−
wacjom i osobistej inicjatywie jednostek Europa stanie się zdolna do rozwijania stanowisk pra−
cy o charakterze produktywnym i do samozatrudnienia.

Systemy edukacji winny zatem przygotowywać do wykonywania zawodów najbardziej
poszukiwanych, a więc znać dobrze te zapotrzebowania; brać pod uwagę szybkie tempo ich
odnawiania; kształcić wielostronnie kompetencje umożliwiające zmianę zawodów; podnosić
poziom wiedzy technicznej; kształtować postawy interkulturalizmu, który umożliwi swobodne
poruszanie się w środowisku międzynarodowym.

Istnieje potrzeba udoskonalenia relacji między kształceniem ogólnym i zawodowym. Trze−
ba przyjąć zasadę ogólną, że żaden rodzaj kształcenia ogólnego nie może być pozbawiony przy−
gotowania do jakiejś umiejętności zawodowej, a żadne kształcenie zawodowe nie może pomi−
jać umacniania kompetencji podstawowych, jakie daje kształcenie ogólne. W tym celu koniecz−
na jest współpraca przedsiębiorstw i instytucji oświatowych.

Ut rzyman ie  spo ł e cznych  w ięz i  dz i ęk i  edukac j i

Demokratyzacja edukacji miała w Europie duży zasięg i wszędzie dokonało się podnie−
sienie poziomu skolaryzacji. Osiągnięciem narodów europejskich była wola i siła sprawcza, że
edukacja stała się demokratyczna, a więc łatwo dostępna dla coraz większej liczby osób.

Oznacza to także dla większości, że przyznana została systemom edukacji misja stwa−
rzania „równości szans” dla każdego człowieka. Te zasady, które zostały uznane we wszyst−
kich krajach, znajdują się w samym sercu umowy społecznej, jaką zawarły społeczeństwa
europejskie ze swoimi placówkami oświatowymi i ze swoimi systemami edukacyjnymi.

Stwarza to podstawę zarówno do powstawania elit intelektualnych, jak i do równoległego
istnienia mniej korzystnych społecznie pozycji.
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Aby zrealizować równość szans edukacyjnych, nasze systemy edukacji winny się wykazać
większym stopniem elastyczności i przystosowalności (np. poprzez stosowanie swoistych me−
tod pedagogicznych bądź poprzez odrębne ścieżki edukacyjne).

Europa powinna móc wykorzystać swoje programy pilotażowe, aby realizować specyficz−
ne eksperymenty, które mogą być wprowadzone do realizacji dzięki swobodnym decyzjom
krajów członkowskich. Te nowatorskie działania mogłyby zmierzać do prób upowszechniania
i transferu dobrych doświadczeń praktycznych.

P e ł n e  w y k o r z y s t a n i e  m o ż l i w o ś c i  s t w a r z a n y c h  p r z e z  t e c h n i k i
      i nf o r m a t y c z n e

Intensywny rozwój nowych technik informatycznych spowodował bez wątpienia głęboki
wstrząs w dziedzinie edukacji. Wyraźnie zaznacza się rosnąca, a być może w przyszłości do−
minująca, rola procesu komunikowania i zdobywania wiedzy za pomocą techniki. Aczkolwiek
stanowią one sprawny instrument w ramach oficjalnego nauczania i kształcenia, techniki infor−
matyczne – ze względu na realną groźbę dehumanizacji procesu nauczania – winny być uzna−
ne za uzupełniające wobec tradycyjnych metod edukacji.

Z całą pewnością nowe technologie informatyczne – jako narzędzia i metody – będą jed−
nak w coraz większym stopniu włączane do normalnego funkcjonowania szkoły i domu. Staje
się więc konieczna modyfikacja sposobów ich działania oraz uzyskanie przez szkoły i inne in−
stytucje oświatowe odpowiedniego wyposażenia. Musi także nastąpić rozwój umiejętności
posługiwania się nowymi technikami informatycznymi przez nauczycieli, pedagogów, instruk−
torów.

Zakończenie

Przez 60 lat mieszkańcy Pomorza Zachodniego, pochodzący z różnych regionów Polski,
różniący się swymi korzeniami, tradycjami i dorobkiem kulturalnym stworzyli społeczność
otwartą na wyzwania przyszłości, tolerancyjną, dążącą do odtworzenia więzi z Europą, której
istotną częścią była zawsze nasza Ojczyzna.

Pomorze Zachodnie nosi w sobie – historyczny i kulturowy – ślad przynależności do sta−
rego kontynentu. Duch Europy tkwi także w dzisiejszych mieszkańcach regionu – statystycznie
młodych i postrzegających świat bez kompleksów i uprzedzeń. Ich przedsiębiorczość oraz in−
nowacyjność winna zaowocować w nowej rzeczywistości wielostronnym rozwojem regionu
i poprawą jakości życia jego obywateli.

1 maja 2004 roku – historyczna data rozszerzenia Unii Europejskiej – zapoczątkowała
nową erę w dziejach Polski i jej regionów. Nie jest przypadkiem, że właśnie społeczność Pomo−
rza Zachodniego podczas referendum dotyczącego akcesji Polski do struktur unijnych – głoso−
wała liczniej niż w innych regionach za wspólną europejską przyszłością.

Z perspektywy regionalnej proces integracji oznacza przede wszystkim większą dynamikę
w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i społecznych. Dla Zachodniopomorskiego
funkcjonowanie w warunkach Zjednoczonej Europy to umacnianie partnerstwa oraz poszuki−
wanie jakościowo nowych i efektywnych form współdziałania transgranicznego i aktywnego
sąsiedztwa. Po akcesji województwo zachodniopomorskie stało się poważnym beneficjentem
unijnych środków pomocowych, które pozwolą na realizację inwestycji, głównie w zakresie in−
frastruktury transportowej i ochrony środowiska; przyczynią się do wzrostu konkurencyjności
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regionu; będą służyć wspieraniu regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich.
Ta świadomość sprzyja aspiracjom do przyspieszenia rozwoju regionu, dążeniom do

uczynienia go zasobnym i bogatym na miarę naszych marzeń i potrzeb każdego kto tu miesz−
ka, kształci się lub pracuje. Wierzę głęboko, że dzięki tak pojmowanej filozofii działania miesz−
kańcy naszego regionu, będąc Polakami i Europejczykami, pozostaną w Europie Ojczyzn
i w Małej Ojczyźnie – na Pomorzu Zachodnim!
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Kazimierz Nowicki
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Pierwszy Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny „Edukacja – Tradycja, Rzeczywistość,
Przyszłość” jest ważnym przyczynkiem do podniesienia rangi edukacji w naszym regionie. Trzy
hasła wynikające z tytułu Kongresu są wyznacznikiem procesu kształcenia i doskonalenia nie
tylko nauczycieli. Proces ten ma swój początek w odległej przeszłości (tradycja), natomiast
teraźniejszość go tworzy i kształtuje, a także rodzi konsekwencje na przyszłość.

Dwudniowe spotkanie kongresowe jest również ważne ze względu na czas, w którym się
odbywa – jest to rok obchodów 60−lecia Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim 1945–
2005. Edukacja, tak jak wiele innych obszarów naszej rzeczywistości, wpisała się na stałe
w pejzaż naszego regionu. Okres minionych 60 lat jest wystarczającą perspektywą, aby spoj−
rzeć na wysiłek tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju oświaty, zmian kulturo−
wych i tworzenia tradycji w naszym regionie. Rozwój oświaty dokonywał się w granicach wy−
znaczanych nie tylko przez rozwój społeczny, ale podlegał również prawom i uwarunkowa−
niom regionalnym oraz ogólnopolskim. Inaczej wyglądała oświata w okresie powojennym, inne
były jej dominanty i priorytety, kiedy tworzono wszystko od początku, a inaczej wygląda te−
raz, kiedy nauczyciele i uczniowie są wyposażeni w tradycyjne i nowoczesne pomoce dydak−
tyczne, do których zaliczyć należy również Internet. Każde przemiany – na przestrzeni minio−
nych dziesięcioleci – budziły nadzieje, niepokoje i wywoływały refleksje. Reformy oświatowe
i uregulowania prawne radykalnie i systemowo zmieniały doktryny edukacyjne i wdrażały
nowe idee, koncepcje i programy oświatowe, które miały unowocześnić i unowocześniły oświa−
tę. Na pewno nie jest to jeszcze system doskonały, ale ciągle się rozwija i przeobraża, kształ−
tując świadomość edukacyjną w jej szerokim rozumieniu. Mówimy o reformach, transforma−
cjach, systemach prawa, ale przede wszystkim należy mówić o ludziach, którzy je wdrażali,
którzy byli zaangażowani w tworzenie i przeobrażanie oświaty w naszym regionie. Nowator−
skie pomysły i innowacje pedagogiczne w naszej oświacie były przyjmowane jako obowiązują−
ce w całym kraju. Można było tego dokonać tylko przy pomocy ludzi zaangażowanych i peł−
nych entuzjazmu dla swojej pracy.

Nasze nadzieje się spełniły. Mamy dobrze wykształconych nauczycieli, zdolną młodzież
i sprawną organizacyjnie administrację oświatową.

Należy również pamiętać o problemach szkół w środowiskach miejskich, ale przede wszyst−
kim wiejskich, na które wpływ miała reforma administracyjna kraju i uwarunkowania regional−
ne. Zakrojona na szeroką skalę pomoc dla tych środowisk poprzez system stypendiów czy
granty edukacyjne ma swoje odbicie w uzyskiwanych wynikach nauczania.

Zmieniają się standardy wymagań, wskaźniki, formy i metody pracy, nadzoru oraz narzę−
dzia. Zmienia się prawo oświatowe. W celu poprawy jakości funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych potrzebne jest wspomaganie planowania lokalnej polityki oświatowej w gminach
i powiatach. Zachodniopomorski Kurator Oświaty mierzy jakość pracy pedagogicznej. Samo−
rządy zaś tak planują organizację nadzoru, aby objąć nim wszystkie podległe jednostki, uła−
twić im realizację zadań statutowych, i tak wspomagać, aby mierzenie jakości było ocenione
pozytywnie. Nasze placówki doskonalenia, tak w Szczecinie, jak i w Koszalinie – poprzez
swoich konsultantów i doradców metodycznych – w sposób absolutnie perfekcyjny wpisują się
w te potrzeby i wspomagają je w takim zakresie, jaki jest konieczny.
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Myślę, że rozpoczynający się dzisiaj Kongres znajdzie odpowiedź na wiele nurtujących
nas pytań – dotyczących przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Czytając szczegółowe
programy jutrzejszych ogólnopolskich konferencji, jestem pod wrażeniem ich różnorodności
i poczucia odpowiedzialności jej uczestników za przyszłość edukacji nie tylko w naszym regionie.

Życzę Państwu miłych chwil oraz spełnienia pokładanych w Kongresie oczekiwań i na−
dziei, a organizatorom gratuluję podjętej inicjatywy realizacji tak ogromnego zadania, jakim
jest Kongres Edukacyjny.
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Andrzej Bogaj
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

O ideach i praktykach polskiego systemu oświaty
w latach 1945–2005

Wstęp

Trudno w jednym krótkim opracowaniu zawrzeć 60−letnią przeszłość polskiej oświaty –
złożoną, skomplikowaną, zależną od wielu czynników natury politycznej, społecznej, kulturo−
wej, wreszcie gospodarczej. Zarysowane tu idee i praktyki mają zatem siłą rzeczy charakter
wybiórczy. Wiążą się – jak można sądzić – z podstawowymi procesami, które kształtowały
drogę polskiej oświaty w latach 1945–2005. Moim zamiarem nie była jednak pełna dokumen−
tacja faktograficzna i statystyczna omawianych procesów, a jedynie przytoczenie tych wskaźni−
ków, które ilustrowały bądź rozmiary, bądź dynamikę omawianych zjawisk i procesów. Celem
tego opracowania nie było też formułowanie wniosków na przyszłość ani możliwych rozwią−
zań trudnych problemów polskiej oświaty.

Dziedzictwo przeszłości – skutki wojny i okupacji (1945–48)

S t r a t y  o s o b o w e  i  m a t e r i a l n e *

Zmiana granic państwa polskiego i jego sąsiadów spowodowała w 1945 roku ogromną
migrację ludności i zmiany w zaludnieniu poszczególnych regionów kraju. Z ziem północnych,
Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur wyjechało do 1950 roku około 3 milionów Niemców
zaś z terenów wschodnich ponad 0,5 miliona Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Jednocześnie
do Polski przyjechało ponad 1,5 miliona Polaków, którzy zostali repatriowani z dawnych
wschodnich województw (stanisławowskiego, lwowskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wi−
leńskiego). Osiedlali się oni głównie na tzw. ziemiach odzyskanych, w tym w woj. szczeciń−
skim, powodując dynamiczny rozwój szkolnictwa na tych terenach. Brakowało jednak nauczycieli.

Straty osobowe wśród nauczycieli i pracowników nauki w wyniku wojny były ogromne –
wynosiły ponad 10 500 osób (tj. 11,6% stanu zatrudnienia z 1938 roku, kiedy w naszym szkol−
nictwie pracowało ogółem 90 610 osób). Wśród tej liczby ofiar najwyższy wskaźnik strat –
35,8% – miało szkolnictwo wyższe, 21,9% – średnie ogólnokształcące, 21,6% – zawodowe
a 7,7% – to pracownicy administracji oświatowej (Por. M. Walczak, S. Mauersberg, 2005, s. 20.).

Ekspert w tej dziedzinie, prof. M. Falski, ocenia straty wśród nauczycieli na jeszcze więk−
sze. Gdyby rozważać cały teren Polski przedwojennej, straty te szacuje on na ponad 17 tys.
nauczycieli, biorąc zaś pod uwagę nowe granice, wyniosłyby one ok. 11 600 (a więc podobnie jak
szacuje je M. Walczak), przy czym w szkołach powszechnych około 12%, natomiast w szkolnic−
twie średnim i wyższym odsetek strat był znacznie wyższy (por. M. Faski, 1973, s. 40. i nast.).

Do strat materialnych zaliczamy zaś straty w zabudowaniach szkolnych i instytucjach
wewnętrznych, w umeblowaniu i wyposażeniu w urządzenia i środki dydaktyczne. Według
ocen ekspertów, Polska miała najwyższe straty materialne w szkolnictwie, które powodowały,
że mieliśmy najtrudniejszy start wśród krajów europejskich.

M. Falski szacuje straty materialne Polski w przedwojennych złotych polskich w złocie na
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ponad 1mld zł (200 milionów ówczesnych USD), w tym: przedszkoli na 38,8 mln zł, szkolnic−
twa powszechnego na 596,8 mln, szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na 97,7 mln, szkol−
nictwa zawodowego na 94,8 mln, szkół nauczycielskich na 9,8 mln i szkolnictwa wyższego na
212,8 mln zł (M. Falski, op. cit., ss. 33–34., por. także M. Walczak, 2005). Oczywiście straty te
kształtują się różnie w odniesieniu do budynków, do sal lekcyjnych, wyposażenia, księgozbio−
rów – zależnie od poziomu kształcenia.

Zniszczeniu uległo – przykładowo – ponad 30% budynków szkolnych, a odsetek ich strat
w szkolnictwie wyższym był jeszcze wyższy. Według M. Falskiego, straciliśmy ponad 63%
pracowni i laboratoriów, zniszczono lub wywieziono ponad 55% dzieł naukowych znajdują−
cych się w tych pracowniach, a także wiele kolekcji okazów naukowych, urządzenia i wyposa−
żenie. Z kolei dorobek materialny uniwersytetów we Lwowie i Wilnie został częściowo znisz−
czony lub utracony.

Ana l f abe tyzm

Według dostępnych danych z 1939 r. ludność ówczesnej Polski liczyła 35,1 mln osób,
w tym na obszarze objętym nowymi granicami po drugiej wojnie światowej mieszkało 23,5
mln (67%), zaś na terenach przyłączonych do ZSRR – 11,6 mln (33%). W szkołach podstawo−
wych (powszechnych) kształciło się 4,95 mln uczniów, w gimnazjach 234 tys. młodzieży,
w szkołach średnich około 187 tys. uczniów, w zakładach kształcenia nauczycieli – 6 tys.
uczniów i w szkołach wyższych – około 50 tys. studentów. Pod względem rozwoju systemu
edukacji Polska nie była zaliczana do przodujących krajów ówczesnej Europy. Trzeba bowiem
pamiętać, że wskaźniki skolaryzacji nie były nazbyt optymistyczne. Według danych z 1934/35
r., w szkołach powszechnych uczyło się 91,7% jedenastolatków, 81,6% dwunastolatków, tylko
61% trzynastolatków i zaledwie 18,1% czternastolatków, zaś młodzieży 14−,17−letniej tylko14%
(por. M. Pęcherski, 1970, s. 29.).

Ten stan skolaryzacji młodego pokolenia oraz wojna i okupacja spowodowały, że w 1945/
46 r. mieliśmy 3–3,5 mln analfabetów (ponad 12% ówczesnego stanu ludności kraju).

Poszukiwania drogi rozwoju – problemy i zagrożenia

Podstawowe problemy startu systemu oświaty w 1945 r. to kadry nauczycielskie i progra−
my nauczania. Pomijam tu oczywiście problemy organizacyjne, te były bowiem drugorzędne
dla nowej władzy w Polsce.

Ogromne straty osobowe wśród kadry nauczycielskiej powodowały, że do pracy w szko−
łach przyjmowano wielu ludzi nie tylko bez należytego, ale także bez jakiegokolwiek przygoto−
wania pedagogicznego, co w dalszej perspektywie musiało przynieść negatywne skutki.

Największym jednakże problemem nowej władzy w Polsce były, jak można sądzić, pro−
gramy nauczania, które trzeba było przystosować do nowej ideologii społecznej.

W 1945 r. wprowadzono, z konieczności, przedwojenne plany i programy nauczania, co
było dla nauczycieli przyjętych przed 1939 r. czymś normalnym i nie stwarzało trudności. Jed−
nak reformy szkolne – wprowadzane przez nowe władze bez jakiejkolwiek konsultacji społecz−
nej – z 1945 oraz z 1948 r. powodowały swego rodzaju „nieprzystawalność” starych i nowych
rozwiązań – szczególnie dla nauczycieli.

Reforma z 1945 r. miała na celu ukształtowanie demokratycznych podstaw systemu edu−
kacji, jednak bez zmiany ustroju szkolnego i programów nauczania, natomiast reforma z 1948 r.
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wprowadziła nowe struktury szkolnictwa (7−letnia szkoła podstawowa i 4−letnie liceum ogól−
nokształcące) oraz nowe programy nauczania – znacznie zmienione, szczególnie w naukach
humanistycznych, coraz bardziej nasycane w późniejszym okresie treściami politycznymi.

Stan nauk pedagogicznych

Nauki pedagogiczne w latach 1945–48 nie miały istotnego wpływu na rozwój oświaty
w Polsce. Powodów ku temu było wiele. Po pierwsze, nie mieliśmy ani jednego profesora nauk
pedagogicznych, który reprezentowałby materialistyczny światopogląd. Po drugie, w wyniku
wojny i okupacji zginęło wielu wspaniałych pedagogów polskich ( m.in. M. Rowid, J. Rudniań−
ski, W. Spasowski), inni zaś podupadli na zdrowiu (A. Dobrowolski, S. Hessen, M. Libracho−
wa, H. Radlińska). Po trzecie, ukazało się w tym czasie wiele wznowień prac pedagogów pol−
skich z okresu międzywojennego.

Równocześnie jednak – co było szczególnie groźne dla Polski – zlikwidowano w latach
1945–48 studia pedagogiczne na wszystkich polskich uniwersytetach i upowszechniano zara−
zem idee i dzieła pedagogów radzieckich (m.in. Makarenki), w czym szczególną rolę miało
odegrać czasopismo „Nowa Szkoła” jako organ ówczesnego Ministerstwa Oświaty.

Odbudowa i rozwój szkolnictwa (1948–1970)

P r z e m i a n y  w  s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j  a  a s p i r a c j e  m ł o d z i e ż y

Wraz z odzyskaniem niepodległości zaczęły się w Polsce dokonywać istotne przemiany
w strukturze społecznej. Według dostępnych danych, w latach 1931–39 inteligencja stanowiła
jedynie około 6% ogółu ludności, robotnicy – 20%, zaś najliczniejszą warstwą społeczną byli
chłopi – 52%. Pozostałe warstwy to: robotnicy rolni – 9%, drobnomieszczaństwo – 11%, zie−
mianie – 2% (por. M. Pęcherski, 1970, s. 213.).

Ta struktura ulegała w latach 1948–70 (później także) bardzo istotnym zmianom, głównie
ze względów politycznych, ale także spowodowanych industrializacją gospodarki, przemiesz−
czaniom znacznych grup młodzieży ze wsi do miast. W 1960 r. chłopi stanowili już tylko 38%
ogółu ludności, robotnicy – 39%, robotnicy rolni – 1%, drobnomieszczaństwo – 3% zaś pracow−
nicy umysłowi – 19% (op. cit., s. 213.).

Tym istotnym przemianom struktury społecznej towarzyszyły także przemiany aspiracji
edukacyjnych młodzieży, często przez ówczesne władze inspirowane i kontrolowane. Broni−
sław Gołębiowski, ówczesny badacz tych procesów, wiązał je z kształtowaniem tzw. socjali−
stycznej osobowości młodego pokolenia. Chodzi o – pisał – stałe uwzględnianie aspiracji w pro−
gramie działania ruchu młodzieżowego, o doprowadzenie do realizacji aspiracji społecznie i indywidu−
alnie najcenniejszych, natomiast do wzrostu aspiracji i orientacji społecznie negatywnych, indywidualnych
lub nierealistycznych (B. Gołębiowski, 1977, s. 368.).

Stąd wniosek, że to rządząca partia i bliżej niesprecyzowane instytucje miały decydować,
jakie aspiracje są społecznie negatywne, a jakie są pozytywne, byle były zgodne z „socjali−
styczną osobowością jednostek”.

Ofensywa ideologiczna władz, indoktrynacja młodzieży

Już od pierwszego roku po wojnie coraz wyraźniejsza stawała się swoista rozbieżność
między przyjętymi rozwiązaniami organizacyjno−programowymi a tym, czego oczekiwa−
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ły nowe władze i rządząca partia. Zależało im bowiem na najszybszym urzeczywistnianiu ide−
ałów nowego, narzuconego Polsce ustroju.

Nasilała się zatem ofensywa ideologiczna na szkolnictwo, które miało, wg zamierzenia
władzy, stać się „kuźnią” socjalistycznych kadr, a jednocześnie stała się widoczna postawa
licznych rzesz nauczycieli nierespektujących nowych i obcych im haseł w pracy dydaktyczno−
−wychowawczej. Jak słusznie twierdzi Cz. Kupisiewicz, narastał rozdźwięk między werbalny−
mi deklaracjami nauczycieli podczas zebrań i uroczystości a faktycznie żywionymi przekona−
niami. Wielu bowiem nie akceptowało linii partii i rządu, mimo że należało (bo musiało) do
PZPR (Cz. Kupisiewicz, 2005, s. 10. i nast.).

Owej ofensywie ideologicznej towarzyszyła równocześnie swoista nagonka na wybitnych
przedstawicieli nauki polskiej. Najpierw ujawniono i zdemaskowano jako „szkodnika społecz−
nego” Aleksandra Kamińskiego, twórcę sukcesów i tradycji harcerstwa polskiego, a w 1948 r.
zwolniono go z uniwersytetu. Równocześnie w tym samym roku ZHP wcielono w ramy orga−
nizacyjne ZMP, torując tym samym drogę dla przeszczepienia na grunt polski wzorów wycho−
wawczych ze Wschodu (m.in. wychowania w kolektywie).

Ten sam los podzielił także jeden z twórców międzywojennej pedagogiki, prof. B. Nawro−
czyński, którego na początku lat pięćdziesiątych wydalono z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozwój systemu oświaty

Obok wspomnianych uprzednio zjawisk negatywnych odnotować trzeba niewątpliwe osią−
gnięcia. Zaliczyć do nich trzeba: likwidację analfabetyzmu, upowszechnianie wychowa−
nia przedszkolnego, podstawowego, wprowadzenie jednolitego systemu kształcenia na wsi
i w mieście, kolejne reformy szkolne, które zmierzały do dostosowania systemu oświaty  do
zmieniających się potrzeb społecznych.

Likwidacja analfabetyzmu

W powojennej Polsce analfabetyzm dotyczył ponad 3 milionów osób. Fakt ten zmusił
władzę do podjęcia stosownych działań ograniczających to zjawisko, szczególnie intensywnych
w latach 1948–1951. Prowadzono wtedy wręcz kampanię walki z analfabetyzmem, do której
włączono nie tylko szerokie rzesze nauczycieli, ale także i studentów uczelni wyższych. Przy−
niosła ona znaczne ograniczenie – praktycznie likwidację – tego niekorzystnego ze społecznego
punktu widzenia zjawiska. Trzeba jednak podkreślić, że kampania ta nie zlikwidowała cał−
kiem problemu analfabetyzmu w Polsce, gdyż jeszcze w 1984 roku mieliśmy, według danych
UNESCO, około 1% analfabetów, czyli tyle, ile przodujące mocarstwa światowe (ZSRR
i USA). Wynika to z kilku powodów: w każdym systemie szkolnym istnieje jakiś odsetek dzie−
ci nierealizujących obowiązku szkolnego, ma miejsce zjawisko odsiewu szkolnego (przerwanie
nauki, nieukończenie szkoły), w latach sześćdziesiątych za analfabetę zaczęto uważać osobę,
która nie ukończyła szkoły podstawowej.

Oczywiście, każdy kraj stara się – Polska także – minimalizować te niekorzystne zjawi−
ska, co potwierdzają statystyki.

W roku 1933/34 nie realizowało obowiązku szkolnego aż 9,8% dzieci (na 4,94 mln obję−
tych nauczaniem), natomiast w roku 1960/61 – 0,33% (na ponad 5,13 mln), zaś w 1970/71 –
0,26% (na 5,05 mln). W późniejszych latach odsetki dzieci nierealizujących obowiązku szkolne−
go również nie przekraczały 0,3% ogółu (por. Wybrane informacje…, op. cit.). Trzeba dodać, że
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do dziś wciąż utrzymuje się niekorzystne zjawisko, że na wsi – co roku – znacznie więcej dzieci
niż w mieście nie realizuje obowiązku szkolnego. Na przykład w roku 1960/61 w mieście nie
realizowało go tylko 0,22%, zaś na wsi – 0,43% (op. cit., s. 537.). W następnych dziesięciole−
ciach niestety utrzymywała się ta różnica między miastem a wsią.

Upowszechnianie wychowania przedszkolnego

Już na Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 r. mocno akcentowano problem upowszech−
nienia wychowania przedszkolnego, które w II Rzeczypospolitej istniało tylko śladowo. Dlate−
go trzeba było stworzyć praktycznie cały system tych placówek od nowa. Nie było to zadanie
łatwe: brakowało nauczycieli, budynków, programów. Do końca 1955 r. udało się objąć edu−
kacją przedszkolną jedynie 14,3% dzieci w wieku 3–6 lat. Następna dekada nie przyniosła
żadnej poprawy w tym względzie. Dopiero w 1970 r. odnotowaliśmy istotny wzrost. Wycho−
waniem przedszkolnym objęto ponad 29,5% dzieci 3–6−letnich i 36,2% dzieci 6−letnich (Por.
Wybrane informacje…, op. cit., s. 542.). Dwie następne dekady przyniosły dalszą poprawę
w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej (47,5% w 1978 r.), ale – jak można sądzić
– wciąż niewystarczającą na potrzeby takiego państwa jak Polska, liczącego się w Europie
i świecie (tamże).

Upowszechnienie kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

Nowej władzy w Polsce zależało na egalitaryzacji oświaty, szczególnie na likwidacji nie−
równości w dostępie do niej, na realizowaniu zasady równości szans edukacyjnych. Dostęp do
oświaty stał się zresztą konstytucyjnym prawem każdego obywatela.

Następował – nie bez trudności – dynamiczny rozwój szkolnictwa, systematycznie rósł
też odsetek uczniów objętych kształceniem podstawowym i ponadpodstawowym. W latach
1945/46–1970/71 odsetek ludzi kształcących się wzrósł z 14,5 do 25,3% ogółu ludności Polski
(por. Wybrane informacje…, op. cit., s. 532.).

Coraz więcej absolwentów szkół podstawowych kontynuowało naukę w szkołach ponad−
podstawowych. Przykładowo, w 1959 r. przyjęto do szkół ponadpodstawowych 67,6% absol−
wentów, ale dwa lata później – 78,1%, natomiast w roku szkolnym 1970/1971 – 87,2%. Nega−
tywnym zjawiskiem był jednak podział tego strumienia młodzieży w szkołach ponadpodsta−
wowych. Większość absolwentów trafiała do zasadniczych szkół zawodowych. Np. w 1970/
71 roku spośród 87,2% absolwentów blisko 54% trafiło do zawodowych szkół zawodowych,
a tylko niewiele ponad 33% – do szkół średnich (tamże).

Zjawisko to utrzymywało się niestety, wbrew tendencjom w innych krajach Europy, aż do
reformy szkolnictwa w 1997 roku, chociaż oczywiście starano się systematycznie ograniczać
odsetek młodzieży trafiającej do szkół zasadniczych, zwiększając tym samym liczbę młodzie−
ży przyjmowanej do szkół średnich (ogólnokształcących i zawodowych).

Procesowi upowszechniania kształcenia towarzyszyły także inne, zdecydowanie negatyw−
ne zjawiska:

• pośpiesznie i często dokonywane reformy (1946, 1948, 1959, 1961);
• przeszczepianie na grunt polskiej szkoły rozwiązań, które były obce jej tradycji (wychowa−

nie przez/dla kolektywu, kształcenie politechniczne, upolitycznienie treści kształcenia i za−
kłamywanie historii, krzewienie marksistowskiego światopoglądu w działaniach eduka−
cyjnych oraz piśmiennictwie pedagogicznym);
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• pogłębianie się różnic poziomu kształcenia w mieście i na wsi, czemu próbowano zapo−
biec, powołując w 1973 r. zbiorcze szkoły gminne, które tylko po części spełniły swoje
zadanie, ciągle zresztą borykając się z rozlicznymi kłopotami (np. dowożenie uczniów),
aż do reformy w 1997 r.;

• szerokie odzwierciedlenie w programach kształcenia i w podręcznikach celów wychowania
socjalistycznego, głównie w przedmiotach cyklu społeczno−humanistycznego (poddawa−
nych zresztą ostrej cenzurze);

• niedostatki (merytoryczne i konstrukcyjne) programów i podręczników, w tym:
– słabe dostosowanie do faz rozwojowych uczniów,
– przeładowanie treściami kształcenia, prowadzące do zjawiska przeciążeń nau−

ką szkolną,
– nasycenie materiałem faktograficznym, przeładowanie nadmiarem szczegółów, uprzy−

wilejowanie tzw. wiedzy addytywnej,
– nieprzejawianie troski o rozwijanie myślenia, postaw twórczych, o procesy integracji

wiedzy w obrębie i między przedmiotami,
– uniwersalizm (ten sam podręcznik dla ucznia i nauczyciela),
– tradycjonalizm (Raport o stanie oświaty w PRL, 1973, s. 121. i nast.).

Rozwój nauk pedagogicznych

Po okresie swoistego „niebytu” pedagogiki i pedagogów polskich dopiero na początku lat
50. pojawiły się pierwsze oznaki zmian.

Po pierwsze, powołano instytucje naukowe, których zadaniem był rozwój badań i pedago−
giki jako dyscypliny naukowej. W 1950 roku zaczął funkcjonować w Warszawie Państwowy
Ośrodek Prac Programowych i Badań Pedagogicznych, przekształcony w 1952 roku w Instytut
Pedagogiki, a jego pierwszym dyrektorem został prof. T. Tomaszewski. Instytut miał m.in.
wspierać i zaspokajać potrzeby praktyki oświatowej, prowadzić badania empiryczne. Ich efek−
tem była m.in. przełożona później na wiele języków praca W. Okonia pt. „Proces nauczania”
(1954). Tym właśnie zadaniom Instytut służy zresztą do dziś (jako Instytut Badań Edukacyjnych).

Po drugie, w 1953 roku powstał Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (przewodniczył mu
prof. B. Suchodolski), który zaczął wydawać przeważnie dla studentów i pracowników nauki
(publikowane do dziś): „Studia Pedagogiczne”, „Studia Psychologiczne”, „Monografie Peda−
gogiczne”, Bibliotekę Klasyków Pedagogiki.

Po trzecie, w 1953 roku powołano na UW Wydział Pedagogiczny, a kilka lat później
w innych uniwersytetach katedry pedagogiki, inicjując tym samym proces kształcenia kadr na−
ukowych w tej dziedzinie.

Po czwarte, w PAN powołano także Pracownię Ustroju i Organizacji Oświaty, którą
zresztą na początku lat siedemdziesiątych rozwiązano.

Po piąte, po 1945 r. dość prężnie rozwijały się wydawnictwa pedagogiczne, dobrze służą−
ce szkole i nauczycielowi (niektóre funkcjonują do dziś): „Kwartalnik Pedagogiczny”, Bibliote−
ka Wiedzy Pedagogicznej, Biblioteka Nauczyciela, liczne publikacje z zakresu metodyk naucza−
nia i wychowania różnych przedmiotów (por. W. Okoń, 1976).

A. Bogaj – O ideach i praktykach polskiego systemu oświaty w latach…



32 Rozdział I – Sesja plenarna

Kryzys edukacji i szkoły w Europie i w Polsce –
próby jego przezwyciężenia

Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Europie i w Polsce wyraźnie ujawnił,
że edukacja i szkoła są w stanie pogłębiającego się kryzysu, który obejmował podstawowe ich
elementy. Jego cechy i rozmiary charakteryzował trafnie raport E. Faure’a zatytułowany: „Uczyć
się, aby być” (1975). Według niego podstawowe objawy kryzysu to:

• zbiurokratyzowanie oświaty,
• przewaga werbalizmu nad działaniem,
• autorytaryzm w wychowaniu,
• traktowanie szkolnictwa jako środka do zaspokajania potrzeb kadrowych, a nie po

trzeb jednostek,
• elitaryzm, reprodukcja struktur społecznych, nierówności w dostępie do oświaty,
• procesy alienacji młodzieży,
• anachroniczność, niedostosowanie programów kształcenia do potrzeb rozwojowych jed−

nostek,
• rozbieżność między kształceniem ogólnym i zawodowym,
• wąska, przedwczesna specjalizacja w kształceniu zawodowym.
Na wiele z owych objawów kryzysu wskazywał „Raport o stanie oświaty w PRL” (1973)

opracowany przez ekspertów pracujących pod przewodnictwem prof. J. Szczepańskiego. Ów−
czesne władze nie zaakceptowały żadnego z proponowanych wariantów reformy, wprowadzi−
ły zaś (od 1978 r.) projekt 10−letniej szkoły ogólnokształcącej, której „przedłużeniem” miało
być dwuletnie studium specjalizacji kierunkowej. Na szczęście jednak projekt ten ostatecznie
odwołano w 1982 r.

Ponure dla Polski lata osiemdziesiąte przyniosły jednak kolejną próbę reformy polskiej
oświaty (1987), której podjął się Komitet Ekspertów pod kierownictwem prof. Cz. Kupisiewi−
cza. Wiele trafnych wówczas analiz (por. Edukacja w warunkach zagrożenia, 1985) i propozycji
tego Komitetu (Edukacja narodowym priorytetem, 1989) nie wzięto zupełnie pod uwagę. Prof.
Cz. Kupisiewicz pisze po latach o nich, że owe raporty trafnie oddają charakter eksponowanych
w nich oczekiwań i diagnozy, niestety do dzisiaj, tzn. do 2004 roku, nieurzeczywistnionych (priory−
tet) oraz poprawionych (kondycja), która nadal jest fatalna (zagrożenia) (2005, s. 16.).

Osiągnięcia i przemiany systemu edukacji w minionym 50−leciu

Awans  cywi l i za cy jny  –  zmiany  wyksz t a ł c en i a  Po l aków

Awans cywilizacyjny Polski i Polaków dokonywał się głównie poprzez wykształcenie. Licz−
ne badania dowodzą, że drogi edukacyjne dzieci i młodzieży były wyznaczane przez środowi−
sko lokalne, stopień jego zorganizowania, procesy społeczne, tradycje lokalne i wzorce społecz−
no−kulturowe. Wśród owych uwarunkowań szczególne miejsce przypada oczywiście środowi−
sku rodzinnemu, które jest źródłem przenoszenia międzypokoleniowych zróżnico−
wań społecznych. Zdaniem Z. Kwiecińskiego (1990), funkcjonuje nawet swoiste koło „kulturo−
wej reprodukcji” wykształcenia i ukryty silny konflikt międzywarstwowy, w którym szanse
awansu dzieci najmniej wykształconych rodziców są ograniczone. Oznacza to, że im niższe
wykształcenie mają rodzice, tym trudniejsza jest zwykle droga edukacyjna w osiąganiu wyższych
szczebli kształcenia przez dzieci. Łączy się z tym także niższy na ogół poziom wiedzy, moż−
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liwości poznawczych (intelektualnych, językowych i in.), co z kolei wpływa na mniejsze szanse
zrealizowania planów i aspiracji edukacyjnych. Z kolei dzieci, których rodzice legitymują się
wyższym wykształceniem, dążą przynajmniej do odtworzenia statusu rodziców. Tak więc,
można powiedzieć, że zróżnicowane położenie społeczne i pozycja społeczna rodziny,
a także cechy środowiska lokalnego oddziałują kumulatywnie (Z. Kwieciński, 2002).

Analiza dróg edukacyjnych Polaków w okresie 1945–1960 wskazuje, jak pisze M. Bogaj,
że owe prawidłowości były często „zaburzane” przez politykę społeczną rządzącej partii, pre−
miującej awans – często nieuzasadniony – dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin chłopskich
i robotniczych, hamującej zaś dostęp do edukacji młodzieży inteligenckiej. Często zresztą,
szczególnie w mass mediach, dyskredytowano, ze względów politycznych, rangę wykształce−
nia. Nie ulega też wątpliwości, że równocześnie rozbudzano w społeczeństwie polskim potrze−
bę wykształcenia, co było związane z rozwojem gospodarki – wciąż unowocześniany przemysł
potrzebował bowiem coraz bardziej wykwalifikowanych kadr.

Dostępne dane wyraźnie wskazują na kilka zjawisk. Po pierwsze, po 1960 r. kilkakrotnie
wzrósł odsetek osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie (z 12,4 w 1960 r. do 52,9%
w 2003 r.), zdecydowanie zaś zmalała liczba osób posiadających jedynie wykształcenie pod−
stawowe lub niepełne podstawowe (z 84,5% w 1960 r. do 30,9% w 2003 r.).

Po drugie, zmiany ilościowe dokonujące się w minionym 60−leciu wskazują na to, że sta−
waliśmy się systematycznie społeczeństwem coraz lepiej wykształconym, by osiągnąć w tym
zakresie w 2004 r. standardy porównywalne z innymi krajami w Europie.

Po trzecie wreszcie, tempo wzrostu poziomu wykształcenia nie było w owym okresie jed−
nakowe. Wyraźnie widoczne jest zdecydowane jego przyspieszenie w minionej dekadzie, co
jest związane z demokratyzacją stosunków społecznych w Polsce.

Dylematy przemian kształcenia ogólnego

Przemiany społeczne dokonujące się w Polsce po 1989 r. spowodowały, że zmianie uległy
mechanizmy formujące obraz całej kultury, a nawet szerzej – życia społecznego. Oznaczało to
m.in. zaprzestanie administrowania i sterowania kulturą, a także początek nowego typu i sty−
lu kultury, przede wszystkim kultury masowej, popularnej, w tym przynoszonych przez nią
treści i wartości – uproszczonych wizji świata, recept na szczęście, dostatek, urodę, sukces itd.
– wyznaczających orientację i dążenia życiowe jednostek, ich aspiracje i plany, recepty „na
życie” oraz na trudy egzystencji ludzkiej (por. A. Bogaj, 1999). W tej sytuacji przed szkołą
ogólnokształcącą w Polsce stanęło niezwykle trudne zadanie sprostania tym nowym wyzwa−
niom cywilizacyjnym oraz znalezienia właściwych i skutecznych rozwiązań tych wyzwań.

Jak wskazują dostępne badania, szkoła ogólnokształcąca nie potrafiła jak dotąd znaleźć
takich rozwiązań, zaś poziom przygotowania młodzieży do uczestnictwa w kulturze coraz
bardziej się obniża. Trafna wydaje się w tym względzie diagnoza T. Szkołuta, który twierdzi,
że …szkoła ciągle jeszcze usiłuje zachować swą nowoczesność (czytaj: wierność porządkowi i tradycji),
lecz uczniowie stają się coraz bardziej postnowocześni i wszelkie próby zdyscyplinowania ich, wszelkie
wysiłki zmierzające do wyegzekwowania wiedzy wymaganej przez program, odbierają jako przejaw
dominacji, narzucania nieznośnych rygorów moralnych i zupełnie obcych im gustów estetycznych
(T. Szkołut, 1994).

Sytuacja w szkołach staje się więc niepokojąca. Badania nad skutecznością przygotowa−
nia młodzieży do uczestnictwa w kulturze literackiej, przeprowadzone w latach 1994–95 przez
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S. Bortnowskiego na dość dużych próbach uczniów i nauczycieli szkół średnich, a także bada−
nia innych badaczy (m.in. K. Pacławskiej) nad uczniami szkół podstawowych, wykazały m.in.
(S. Bortnowski, 1995), że:

• młodzież myśli bardzo pragmatycznie, zmierza do celu, jakim jest ukończenie nauki naj−
krótszą drogą, rezygnuje z wysiłku czytelniczego na rzecz środków zastępczych, głównie
streszczeń lektur, opracowań i kaset wideo, które skutecznie wypierają tekst literacki;

• lekturę w szkole podstawowej coraz mocniej wypiera film (kaseta wideo), streszczenie czy
opracowanie;

• następuje erozja mitologicznej sfery kultury, uczniowie „wykorzeniają się” z tradycji lite−
rackiej, omijają struktury symboliczne, stają się niewrażliwi estetycznie;

• słabsi uczniowie w szkołach podstawowych oraz niektórych średnich (głównie zawodo−
wych) nie tylko nie czytają książek, ale nawet streszczeń i opracowań (w szkołach zawo−
dowych odsetek takich uczniów dochodzi do 75%);

• postawy nauczycieli wobec czytelniczej bierności ucznia są coraz bardziej pobłażliwe (do−
tyczy to ponad połowy nauczycieli w szkołach podstawowych), co czwarty zaś polonista
w szkole średniej ogranicza się jedynie do formalnego „przerobienia” lektur, tzn. do prze−
kazania informacji o treści oraz podania uczniom gotowego sądu oceniającego), a wielu
nauczycieli pracę z lekturą zastępuje dyktowaniem z bryków i gotowych opracowań.
W rezultacie – jak pisze S. Bortnowski – arcydzieła klasyków (m.in. Adama Mickiewicza,

Henryka Sienkiewicza) oraz ważne teksty współczesne przegrywają z pragmatycznymi posta−
wami młodych. Zagraża to, jego zdaniem, kanonowi literatury narodowej i powszechnej, a więc
także osobowej, narodowej i europejskiej tożsamości każdego maturzysty.

Owo zagrożenie dla kanonu kultury można dostrzec nie tylko w postawach uczniów
i nauczycieli, lecz również w treściach podręczników, co niezbicie wykazały badania przepro−
wadzone przez A. Szpocińskiego (1995). Podjął on próbę porównania treści podręczników dla
szkół podstawowych do języka polskiego z lat dwudziestych, pięćdziesiątych, sześćdziesią−
tych oraz z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Celem tego porównania było
określenie różnic w zakresie ujmowania i postrzegania przez uczniów zjawisk kultury arty−
stycznej i reguł, według których są one włączane w szerszy kontekst rzeczywistości społecznej.
Badania wykazały m.in., że:

• podręczniki z lat wcześniejszych (1920−60) były nastawione na kształtowanie mapy kultu−
ry, informowały o tym, jakie elementy (osoby, dzieła, zdarzenia) tworzą uniwersum kul−
turowe oraz porządkują je hierarchicznie;

• podręczniki z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych informacji takich nie
podawały, a kształt uniwersum był w nich otwarty, to znaczy, że wspólnotą, do której go
odnoszono, była niesprecyzowana bliżej wspólnota komunikacyjno−kulturowa o zakresie
różnym z zakresem wspólnoty narodowej.
Cytowany autor dochodzi w rezultacie do wniosku, że współczesna szkoła podstawowa

nie tylko nie daje uczniowi wiedzy o kanonie artystycznym, lecz także nie wprowadza kano−
niczności jako reguły postrzegania i porządkowania rzeczywistości artystycznej. Wynika z tego, że
jest raczej nastawiona na kształcenie kompetencji niezbędnych do rozumienia tekstu literackie−
go (A. Szpociński, 1995, s. 42. i nast.), a nie do opanowania określonego kanonu kształcenia
ogólnego.

Kryzys kanonu kultury ujawnia się nie tylko w szkole, obejmuje również szersze kręgi
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społeczne. Zdaniem M. Szulakiewicza (1997), dotyczy to przede wszystkim obszaru rozumu,
obszaru samoświadomości człowieka oraz obszaru „doświadczania świata”.

Następstwem takiego stanu rzeczy jest w sferze edukacji niesprecyzowana wizja człowie−
ka, którego chcemy wykształcić, w szczególności zaś brak odpowiedzi na następujące pytania:
Jaki system wartości chcemy preferować? Czyje są to wartości? Jaki jest ideał wychowania?
Czy w procesie wychowania winniśmy kłaść nacisk na proces stawania się człowiekiem, sposób
bycia człowiekiem, związki człowieka ze światem zewnętrznym, czy też na wszystkie te ujęcia
łącznie? (por. A. Bogaj, 2000).

Brak jasnych odpowiedzi na te pytania – o czym pisze m.in. Cz. Kupisiewicz (1999) –
wpływa zapewne na to, że do tej pory nie określono, w miarę konkretnie, kanonu kształcenia
ogólnego, a ponadto, iż niezbyt czytelne jest też jego ujęcie. Żaden z oficjalnych dokumentów
MENiS dotyczących reformy kształcenia ogólnego, opracowanych w latach 90. (Koncepcja pro−
gramu kształcenia ogólnego w polskich szkołach – 1991, O dobrą i nowoczesną szkołę – 1993, Główne
kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce – 1994, Reforma systemu edukacji – 1998), nie tylko
nie wyjaśnia, jak rozumiany jest kanon kształcenia ogólnego, lecz również nie posługuje się tym
terminem, choć jest on powszechnie używany w naukowej literaturze pedagogicznej (por. Cz.
Kupisiewicz, 1995, A. Bogaj, 1997).

Wiele wątpliwości nasuwa także dotychczasowa realizacja poszczególnych etapów dzia−
łań reformatorskich związanych z funkcjami nowocześnie pojmowanego kształcenia ogólnego,
z jego treściami (programy nauczania – struktura, konstruowanie, zasady doboru i układu
treści itp.), metodami i formami nauczania, standardami wymagań, z przygotowaniem na−
uczycieli i wiele innych. Nie są to zresztą pytania i problemy proste i łatwe do rozwiązania.

Przemiany funkcji i celów edukacji

Kolejny problem, który stoi dziś przed polską szkołą ogólnokształcącą, to wyraźne wzbo−
gacenie się jej funkcji: od tradycyjnych – kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej, po takie,
jakie wynikają ze współczesnego rozumienia edukacji. Przytoczę je tutaj za P. Dalinem
i V. Rustem (1996). Owe funkcje rozumieją oni jako swego rodzaju posłannictwo czy wręcz
misję. Według nich, najważniejsze funkcje edukacji to służba dla:

• demokratyzacji, w tym m.in. kształtowanie i wpajanie demokratycznych wartości
i postaw,

• wielokulturowości, poprzez rozumienie i szacunek dla kulturowego zróżnicowania ludz−
kości, jej dziedzictwa, tolerancja dla odmienności, walka z wszelką dyskryminacją,

• przetrwania, tzn. edukację środowiskową, wychowanie dla pokoju, edukację zdrowotną,
walkę o równość szans życiowych itd.,

• pracy, w tym poprzez kształtowanie kompetencji związanych z jej etosem,
• piękna i estetyki,
• człowieka i środowiska, a mianowicie przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz

w środowisku lokalnym,
• indywidualnego rozwoju i autokreacji jednostek.

Oczywiste jest, że wraz z przewartościowaniem rozumienia treści i zakresu eduka−
cji zmieniają się jej cele, nadrzędne wobec nich wartości, a także ich hierarchia.

Analiza raportów międzynarodowych pozwala stwierdzić, że naczelnym zadaniem edu−
kacji staje się przygotowanie każdej jednostki do twórczego uczestnictwa w kulturze i cywili−
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zacji, a także do jej ustawicznego doskonalenia i rozwoju. Ta kreatywna rola jednostki wobec
świata zewnętrznego ma obejmować nie tylko świat techniki i dóbr materialnych, świat infor−
macji, ale także, w równej mierze, świat wartości i stosunków międzyludzkich.

Integracja kształcenia ogólnego i zawodowego

Raporty edukacyjne dowodzą, że imperatywem dla współczesnej edukacji jest także sys−
tematyczne zbliżanie i zacieranie się różnic między humanistycznym obliczem współczesnego
świata, osiąganym przez kształcenie ogólne, a jego obliczem naukowo−technicznym, uzyskiwa−
nym w wyniku kształcenia zawodowego. Jest to problem trudny do realizacji oraz nie zawsze
dotąd rozwiązywany, szczególnie w Polsce, gdzie w latach 90. najpierw zaczęto reformować
kształcenie ogólne, zapominając o kształceniu zawodowym. Równocześnie jest to problem ko−
nieczny do podjęcia ze względu na niezbędne współczesnemu człowiekowi poczucie sensu
spójności wiedzy i sensu postępu naukowo−technicznego. W tym kontekście zrozumiałe staje
się w praktyce edukacyjnej najbardziej rozwiniętych krajów świata dążenie do integracji kształ−
cenia ogólnego i zawodowego. Przejawem owego dążenia jest to, że:

• kanon wykształcenia ogólnego jest nasycany coraz bardziej elementami wiedzy społeczno−
−ekonomicznej, technicznej i praktycznej,

• uległa zwiększeniu rola kształcenia ogólnego w przygotowaniu zawodowym młodzieży,
• nastąpił zwrot ku celom ogólnokształcącym i ogólnozawodowym w kształceniu zawodowym.

Następstwem tych procesów jest stopniowe zacieranie się różnic między kształceniem
ogólnym i zawodowym, a tym samym i podziałów między różnymi typami nauczania – ogól−
nokształcącym, technicznym i zawodowym. Kształcenie ogólne zaczyna bowiem przenikać
coraz bardziej do kanonu kształcenia ogólnozawodowego i odwrotnie.

Dylematy konstrukcyjne i struktura programów kształcenia ogólnego

Łatwo zauważyć, że stopień upowszechnienia różnych teorii edukacji był w praktyce róż−
noraki. Wpływały nań bowiem przemiany kultury, przemiany społeczne oraz zdobycze współ−
czesnej nauki, kształtujące się nowe modele poznania, a także metodologiczny przełom we
współczesnej humanistyce. Szczególne znaczenie miały w XX wieku takie czynniki, jak:

• odchodzenie od modernistycznej wizji postrzegania, opisu i wyjaśniania świata, a także
związanego z nim pozytywistycznego modelu uprawiania nauki,

• przekształcanie się dotychczasowego modelu demokracji i kreowanie nowego, opartego na
dialogu i współpracy,

• humanizacja pedagogiki i szkoły,
• pojawienie się i akceptacja nowych idei oświatowych oraz doktryn kształcenia,
• społeczne wyzwania czasu i miejsca, w którym powstały, a następnie rozwijały się zasy−

gnalizowane teorie edukacji (A. Bogaj, 2000).
Warto podkreślić, że praktyka edukacyjna nadal odwołuje się do różnych teorii edukacji,

na bazie których powstają wciąż nowe koncepcje kształcenia. Niektóre z nich zyskały duże
uznanie społeczności międzynarodowej, jak choćby: psychokulturowa koncepcja edukacji
J. Brunera (1996), koncepcja alfabetyzacji kulturowej E.D. Hirscha (1987), koncepcja kształce−
nia ogólnego E. Enderwitza (1983), koncepcja mastery learning A. Blooma (1996), koncepcja
J.P. Cuellara i wiele innych.

Swoista konkurencja tych koncepcji, także przemiany dokonujące się w zewnętrznym oto−
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czeniu współczesnej szkoły powodują, że przeobrażeniom ulegają także dotychczasowe mode−
le programów nauczania.

Tradycyjny model programu był skoncentrowany na naturze i kulturze, a więc na treściach
odpowiadających poszczególnym dyscyplinom naukowym, na dziedzictwie kulturowym. Znaj−
dowało to odbicie w planach lekcji, podręcznikach szkolnych, w kształceniu nauczycieli itd.
Tymczasem, jak postuluje się w wielu międzynarodowych raportach, struktura współczesnego
programu powinna być inna. Powinna mianowicie uwzględniać nie dwa, a cztery podstawowe
elementy: naturę, kulturę, ja, inni. Przy tym treść owych elementów strukturalnych powinna
być następująca:

Natura: wprowadzenie podstawowych pojęć, praw natury, relacje człowiek – natura;
Kultura: historia i dorobek ludzkości, rozwój kultury i jej role społeczne oraz edukacyjne

szanse i zagrożenia, ochrona dóbr;
Ja: wiedza i zrozumienie: kim jestem – moje słabości i wady, ale także moje zalety, posta−

wy wobec nauki i pracy, samorozwój, rozwój społeczny, autokreacja;
Inni: wiedza i zrozumienie tego, kim są, jak egzystują inni, relacje interpersonalne w klasie,

w szkole, w środowisku lokalnym, nacisk na zrozumienie innych kultur, religii, języków itp.
Kolejna, niezwykle istotna zmiana dotychczasowego modelu programów nauczania doty−

czy aksjologicznej sfery edukacji. Polega ona, co mocno akcentują współczesne raporty mię−
dzynarodowe, na przejściu od edukacji zorientowanej na cele do edukacji zorientowanej na
wartości. W praktyce edukacyjnej oznacza to prymat wartości i postaw nad wiadomościami
i umiejętnościami. Przy doborze treści kształcenia staje się ponadto widoczne odchodzenie od
encyklopedyzmu na rzecz formalizmu funkcjonalnego preferującego kulturę intelektualną
i wiedzę operatywną, uporządkowaną pod względem strukturalnym, eksponowaną w postaci
zarówno ujęć całościowych, ponadprzedmiotowych, jak i egzemplarycznych (a więc służących
rozwojowi zainteresowań, myślenia i dialogu), a przy tym opartą nie tylko na kategorii „wie−
dzieć, że”, lecz przede wszystkim „wiedzieć, jak” i „wiedzieć, dlaczego” (por. Cz. Kupisie−
wicz, 2000). W tym właśnie m.in. kierunku powinny u nas zmierzać prace nad eksponowaniem
w programach nauki szkolnej tzw. umiejętności podstawowych (kluczowych). Pozwoli to m.in.
na efektywniejsze realizowanie strategii edukacyjnej: „rozumieć świat – kierować sobą” (por.
prace B. Suchodolskiego, I. Wojnar).

Równie istotną zmianą jest przejście w wymaganiach programowych od eksponowania
wyników nauczania na rzecz kompetencji ucznia jako końcowego efektu pracy dydaktyczno−
−wychowawczej. Obecnie wymaga się, by były to: kompetencje cywilizacyjne, kompetencje zwią−
zane z wychowaniem do wartości, kompetencje związane z etosem pracy, kompetencje zwią−
zane z etosem nauki, kompetencje związane z komunikacją interpersonalną (por. A. Bogaj, 2000).

Od wiedzy i umiejętności do kompetencji

Jeszcze do niedawna tradycyjne rozumienie edukacji wiązało się z takimi określeniami,
jak: edukacja podająca, przekazująca, uniformizująca, autorytarna, niedemokratyczna, a jej
efekty nazywano wynikami nauczania. Wychowanie bowiem i kształcenie było związane z re−
alizacją przez nauczyciela określonych celów, akcentujących przystosowanie jednostek do spo−
łeczeństwa, jakim ono jest, do ustalonej (poza szkołą) interpretacji rzeczywistości, do zapa−
miętywania i opanowywania jak największego zasobu wiedzy i umiejętności, a także do okre−
ślonego (poza szkołą) systemu norm, nakazów, zakazów i wymagań. Kształcenie – zarówno
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ogólne, jak i zawodowe – zatem pojmowane było jako wprowadzenie ucznia do poszczegól−
nych dziedzin wiedzy (naukowej i zawodowej). Im więcej wiedzy i umiejętności, tym lepsze
i wszechstronniejsze wydawało się owo przygotowanie (por. Cz. Kupisiewicz, 1994).

Dziś odchodzimy od takiego rozumienia edukacji, w jakim eksponuje się nauczanie,
i zmierzamy do ujęcia kładącego nacisk na uczenie się, na indywidualny wysiłek jednostki, na
jej samodzielność i autorealizację, wreszcie na potrzeby człowieka w zmiennych warunkach
cywilizacji informacyjnej oraz na humanistyczne wartości jego rozwoju.

Chodzi zatem o przygotowanie człowieka rozumiejącego otoczenie, otwartego na nowe
wartości, na nowe znaczenia, na nowe sposoby doświadczania świata, a także dobrze przysto−
sowanego do uczestnictwa obywatelskiego, do współpracy z innymi, a także do posługiwania
się nowoczesnymi mediami i technikami, a nie tylko gromadzącego wiedzę (por. A. Bogaj, 2000;
Z. Kwieciński, 1995).

Istotą uczenia się jest bowiem obecnie budowanie kompetencji – jak wspomniałem uprzed−
nio – a nie gromadzenie i zapamiętywanie wiedzy. Inaczej zatem postrzega się dziś efekty tego
procesu, a więc efekty edukacji szkolnej. Zmieniają się także kryteria oceny tak pojmowanych
efektów edukacji szkolnej. Musimy odchodzić – pisze R. Kwaśnica (1997) – od kryteriów wy−
wiedzionych z wartości adaptacyjnych, jak np. trwałość czy funkcjonalność wiedzy ucznia,
a brać częściej pod uwagę kryteria wyprowadzone z wartości emancypacyjnych, w tym samo−
rozwoju ucznia, twórczości, samooceny, stosunku do szkoły, ciekawości itp.
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Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013

Rola edukacji – powszechnie dostępnej i możliwie najwyższej jakości – w dążeniu do
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej jest bezdyskusyjna. Ocena dotychczasowych działań,
a także konieczność przygotowania do podjęcia nowych zadań przesądziły o potrzebie opraco−
wania nowego dokumentu strategicznego w dziedzinie edukacji. Kierunki rozwoju edukacji
w ciągu najbliższych 10 lat wynikają z mocnych stron polskiego systemu kształcenia i szkole−
nia: powszechnego wykształcenia średniego młodzieży oraz ogromnego wzrostu liczby studen−
tów szkół wyższych. Najważniejszym wyzwaniem jest natomiast upowszechnienie edukacji
przedszkolnej i zwiększenie udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym. Podstawowym
ograniczeniem planów rozwojowych jest brak środków finansowych.

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia spo−
łeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne w grupie
wiekowej 25–45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.
Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede
wszystkim kwalifikacji zawodowych, oraz ogólnych kompetencji osób dorosłych do funkcjono−
wania we współczesnym społeczeństwie.

W analizie SWOT (analiza silnych i słabych stron danego przedsięwzięcia, możliwości
i zagrożeń) sektora edukacji wskazano następujące zagrożenia zewnętrzne:

– konstytucyjne ograniczenie wprowadzania odpłatności za studia,
– brak wzrostu nakładów na edukację i naukę z budżetu państwa,
– dziedziczenie statusu społecznego rodziców, w tym często poziomu wykształcenia,
– ograniczone nakłady gospodarstw domowych na edukację,
– wysoki poziom bezrobocia absolwentów,
– brak analiz i prognoz rynku pracy dot. zapotrzebowania na absolwentów o określonych

kwalifikacjach,
– brak nawyku uczenia się przez całe życie oraz korzystania z dóbr kultury.

Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że ostatnie piętnaście lat było w Polsce okresem eks−
plozji edukacyjnej w zakresie upowszechnienia szkolnictwa średniego i wyższego. Jednocześnie
transformacja ustrojowa, ekonomiczna i społeczna dokonywała się obok systemu edukacji
i wewnątrz tego systemu, obejmowała zarówno uczących się, jak i nauczających. Nie doszło
jednak do wytworzenia rozwiązań systemowych dostosowanych do nowej rzeczywistości. Szko−
ła w obszarze oświaty nie nadążała za transformacją, mimo że znaczenie edukacji stawało się
coraz bardziej istotne.

Dla zrealizowania celów Strategii konieczna jest realizacja podstawowych zadań, jakie
stoją przed polskim systemem edukacji. Są to:

• w oświacie – wyrównanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii spo−
łecznej, dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia oraz wymogów
zmieniającego się świata, poprawa efektywności zarządzania oraz systemu kształcenia,
doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli;

• w szkolnictwie wyższym – usprawnienie systemu zarządzania szkół wyższych, wprowa−
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dzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego między innymi przez wpro−
wadzenie powszechnej częściowej odpłatności za studia, skorelowanej z systemem kredy−
tów studenckich, podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształce−
nia, zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką, otwarcie szkół
wyższych na kształcenie ustawiczne, umiędzynarodowienie studiów wyższych;

• w kształceniu ustawicznym – kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli, upo−
wszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwa−
lifikacji zawodowych oraz kompetencji ogólnych, zbudowanie przejrzystego systemu kwa−
lifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem poprzez certyfikację, traktowanie
w sposób priorytetowy ludzi starszych i o niskich kwalifikacjach oraz ludzi młodych,
wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów kształcenia usta−
wicznego ze środków publicznych i prywatnych.
Działaniami służącymi realizacji zamierzeń strategicznych mają być między innymi:

– upowszechnianie edukacji przedszkolnej,
– stworzenie nowego modelu funkcjonowania szkoły,
– zmiany programowe,
– zwiększenie roli edukacji kulturalnej,
– rozwój systemu kształcenia na odległość,
– efektywny system egzaminów zewnętrznych.

Realizatorem Strategii mają być współdziałające ze sobą, choć zachowujące odrębne kom−
petencje i tożsamość, organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szkoły wyższe
i placówki oświatowe, a także partnerzy społeczni, pracodawcy, organizacje pozarządowe, par−
tie polityczne, Kościoły i związki wyznaniowe.

M. Sawicki – Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013
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Krzysztof Krystowski
Wiceminister Gospodarki i Pracy

Wyzwania edukacyjne z perspektywy potrzeb rynku pracy

Związki między stanem gospodarki, sytuacją na rynku pracy i jakością zasobów ludzkich
są bardzo ścisłe i jasno określone. Zawarte w Strategii Lizbońskiej postanowienia dotyczące
budowy konkurencyjnej gospodarki europejskiej uwydatniają znaczenie w tym procesie „czyn−
nika wiedzy” i wskazują na konieczność stałego rozwoju kwalifikacji ludzkich jako czynnika
sprawczego.

Niedopasowanie jakości kadr do wymagań gospodarki jest uznawane przez część eksper−
tów za jedną z barier rozwojowych Polski. Dlatego szczególnie duży nacisk w dokumentach
programowych, takich jak Narodowy Plan Rozwoju czy Krajowy Program Reform jest kładzio−
ny na podnoszenie jakości kadr.

Dobrze wyszkolona, świadoma uwarunkowań i konsekwencji swoich działań kadra dys−
ponuje większymi możliwościami adaptacji do wyzwań wynikających z nieuchronnej globali−
zacji i konkurencyjności gospodarki. Przyczynia się także do zdolności wykorzystywania przez
przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii, stosowania nowych form organizacji pracy. Rów−
nocześnie szkolenie zawodowe obejmujące kwalifikacje ogólne i społeczne przeciwdziała wy−
kluczeniu społecznemu osób o najniższych kwalifikacjach lub bez kwalifikacji, które są w pierw−
szym rzędzie zagrożone utratą zatrudnienia.

Wykształcenie ma zasadnicze znaczenie dla szans na rynku pracy w Polsce. W połowie
2005 r. na ogólną liczbę 2 827 355 zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych ponad
65% stanowiły osoby z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. Osoby z wy−
kształceniem wyższym stanowiły wówczas 4,8% ogółu bezrobotnych. Wśród nich są znacznie
wyższe wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia, a w grupie wiekowej 25–34 lata zbli−
żają się do poziomu pełnego zatrudnienia dla mężczyzn (90% i więcej) i są tylko nieznacznie
(1–2 punktów procentowych) niższe dla kobiet. Jednak nieznacznie rośnie udział osób z wyższym
wykształceniem wśród ogółu bezrobotnych. W ostatnim kwartale 2004 r. odsetek ten wyniósł
5,0% wobec 2,6% w końcu 2001 r. i 3,9% w końcu 2002 r.

Należy podkreślić, że wśród bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy ponad 24 miesiące
(a w czerwcu 2005 r. było ich nieco ponad milion osób), odsetek osób z niskim wykształceniem
wyniósł ponad 76%, natomiast bezrobotnych z wykształceniem wyższym 2,1%. Szczególnie
niepokojące jest w Polsce zjawisko utrwalonego (zakonserwowanego) bezrobocia ludzi z niski−
mi kwalifikacjami zawodowymi. Szanse tych osób na uzyskanie zatrudnienia są bardzo małe
i możliwości zmiany stanu rzeczy drogami edukacyjnymi są również niewielkie.

W gruncie rzeczy mamy do czynienia w Polsce z trzema rodzajami rynku bezrobocia –
rynkiem bezrobocia krótkotrwałego, w obrębie którego poruszają się głównie młodzi, zaradni
i lepiej wykształceni ludzie, rynkiem bezrobocia średnioterminowego, w obrębie którego mamy
do czynienia z ludźmi o średnich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, ale chętnych do
podejmowania aktywności zawodowej z pomocą instytucji rynku pracy, oraz z rynkiem utrwa−
lonego bezrobocia, gdzie dominują osoby pasywne i niepodatne na stosowane formy interwencji.

Sytuację komplikuje fakt, że zakres uczestnictwa bezrobotnych w szkoleniach jest także
niewielki. Dane urzędów pracy wskazują, że odsetek bezrobotnych szkolonych w ogólnej licz−
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bie bezrobotnych był w ostatnich latach niski i kształtował się na poziomie 4%. Konieczne jest
zwiększenie w tym zakresie nakładów finansowych i podwyższenie tzw. efektywności zatrud−
nieniowej szkoleń. W urzędach pracy będzie realizowany proces monitorowania zawodów nad−
wyżkowych i deficytowych na lokalnych rynkach pracy, co pozwoli na lepsze dopasowanie
oferty szkoleniowej do istniejących potrzeb. Warunkiem sukcesu jest tu jednak ścisła współ−
praca publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami.

W stosunkowo złej sytuacji na rynku pracy znajdują się młode, niewykształcone osoby.
W tej grupie wskaźnik bezrobocia zbliża się do 50%. Grupa ta, nie posiadając wykształcenia
i doświadczenia zawodowego, jest tak mało konkurencyjna, że nawet znacząca poprawa sytuacji
na rynku pracy i wzrost zatrudnienia nie przełożą się na poprawę jej położenia. W związku
z tym powinni to być główni adresaci działań podnoszących kwalifikacje zawodowe i przeciw−
działających wykluczeniu. Ale jest to praca wymagająca ogromnej determinacji ze strony instytu−
cji rynku pracy. Realizowane w naszym kraju programy, takie jak „Pierwsza Praca” czy „Postaw
na swoim” są kierowane właśnie do młodych ludzi i zawierają wiele elementów edukacyjnych.

W ciągu ostatnich lat dokonały się w Polsce bardzo istotne, korzystne przemiany w pozio−
mie uczestnictwa w edukacji na poziomie średnim i wyższym.

Bardzo znacznie wzrosła liczba studentów – do 1,8 mln w 2003 r. Według spisu powszech−
nego 20,5% dwudziestopięciolatków posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni (wśród osób
w wieku 35 lat odsetek ten wynosi 14,3 a w wieku 45 lat – zaledwie 11,5%). Również wśród
dorosłych można zaobserwować zwiększoną aktywność edukacyjną: liczba uczniów w liceach
dla dorosłych była w roku szkolnym 2002/2003 o 80% wyższa niż w roku szkolnym 1997/
/1998. Kobiety częściej niż mężczyźni mają ukończoną szkołę co najmniej średnią, np. tylko
23,6% kobiet i aż 39,9% mężczyzn w wieku 23 lat ma wykształcenie zasadnicze zawodowe lub
niższe; również udział absolwentów wyższych uczelni jest wśród młodych kobiet o ok. 1/3
wyższy niż wśród mężczyzn. Jednak potrzebne jest przełamywanie stereotypów dotyczących
wyboru kierunków kształcenia przez kobiety i mężczyzn w celu zapobiegania i likwidacji zwią−
zanej z płcią segmentacji i segregacji na rynku pracy jako przejawu pośredniej dyskryminacji
kobiet. Powstaje jednak pytanie, czy kształcenie szkolne odpowiada potrzebom rynku pracy?
Wydaje się, że w tej mierze jest wiele do zrobienia. W obecnych warunkach tradycyjne kształ−
cenie encyklopedyczne w ściśle zdefiniowanych zawodach czy specjalnościach powinno być
systematycznie zastępowane działaniami, które prowadzą do powstawania umiejętnoś−
ci „uczenia się przez całe życie”. Szkoła w jej klasycznej formule nigdy nie nadąży za zmiana−
mi w realnym świecie gospodarczym.

Obecnie mamy do czynienia z deficytem postaw przedsiębiorczych wśród absolwentów,
z brakiem umiejętności podejmowania ryzyka, z ograniczoną kreatywnością w zakresie kształ−
towania swojej biografii zawodowej. To są wyzwania, którym należy sprostać wobec sytuacji,
w której klasyczne formy zatrudnienia w ramach pracy najemnej i „przywiązanie” do raz wy−
uczonego zawodu będą zastępowane innymi rozwiązaniami.

Istotnym problemem jest więc w Polsce sprawa stałego podnoszenia przez pracowników
kwalifikacji zawodowych. Aktualizacja wiedzy, zdobywanie coraz to nowych umiejętności
zawodowych, zmienianie kwalifikacji są warunkiem sprostania nowym wymaganiom, przed
jakimi stają organizacje gospodarcze. Jednocześnie w planie osobistym tego typu aktywność
jest warunkiem utrzymania swojego zatrudnienia i postępu na ścieżce kariery zawodowej. Idea
„long life learning” jest na stałe wpisana do programów rozwoju gospodarczego wielu krajów.

K. Krystowski – Wyzwania edukacyjne z perspektywy potrzeb rynku pracy
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Tymczasem wg danych GUS, liczba osób uczestniczących w różnych formach kształcenia usta−
wicznego w Polsce jest niewielka. Szacunkowo w roku 2004 w różnych szkoleniach uczestni−
czyło ok. 600 tys. osób, w tym ok. 300 tys. pracujących. W 2003 r. – odpowiednio ok. 430 tys.
i 230 tys. osób. Poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym lokuje Polskę
na jednym z ostatnich miejsc w krajach OECD i w Europie. Wg danych z 2002 r. (badanie
TRAL – OECD) tzw. skorygowany wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu usta−
wicznym wyniósł w Polsce 2%, podczas gdy w Szwajcarii – 14%, w Danii 10%, w Wielkiej
Brytanii ponad 8%. Niski jest odsetek firm współfinansujących szkolenie i niski udział kosztów
szkolenia w kosztach pracy. Przyczynami tego stanu rzeczy jest nie tylko brak środków finan−
sowych, ale także brak przekonania wielu pracodawców i pracowników, że systematyczne
doskonalenie kwalifikacji zawodowych przyniesie wymierne korzyści gospodarcze w akceptowal−
nej perspektywie czasowej. Oczywiście są przedsiębiorstwa, w których prowadzi się intensywną
działalność szkoleniową, ale te dobre przykłady nie upowszechniają się w pożądanym tempie.

Jest rzeczą interesującą, że kursy organizowane przez zakład pracy w minimalnym stop−
niu obejmują osoby do 25. roku życia. Odsetek młodych ludzi poddanych takim działaniom
przez zakład pracy oscyluje w granicach 3–4%. W przypadku osób powyżej 50. roku życia
wielkość ta wynosi ok. 6–7%. Z kolei kursy podejmowane z własnej inicjatywy przez ludzi
młodych dotyczą 15–16% przypadków, a przez ludzi powyżej 50. roku życia zaledwie 3–4%.
Zatem ani grupa młodych pracowników do 25. roku życia, ani grupa starszych pracowników
powyżej 50. roku życia nie jest przedmiotem szczególnej troski zakładów pracy, jeśli chodzi
o szkolenia. O ile młodzi ludzie nadrobią to własną inicjatywą, o tyle starsi takiej inicjatywy nie
podejmą. Uczestnikami szkoleń są głównie osoby z wykształceniem wyższym (nieco ponad
50% przypadków). Osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym stanowią przeciętnie
7–8% ogółu uczestników.

Istotnym impulsem zwiększenia aktywności ukierunkowanej na kształcenie i doskonalenie
jest realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006.
W obrębie priorytetu pn.: „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecz−
nej” przewiduje się znaczną rozbudowę systemu szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących
pracy, a także realizację licznych przedsięwzięć szkoleniowych, których celem jest wyposażanie
różnych grup zagrożonych bezrobociem w kwalifikacje umożliwiające im znalezienie i utrzy−
manie zatrudnienia (dotyczy to zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych). W obrę−
bie priorytetu pn.: „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy” będą realizowane działania na
rzecz podnoszenia kwalifikacji ogółu obywateli. Celem podejmowanych działań jest
 m.in. zwiększenie i poszerzenie uczestnictwa coraz szerszej populacji osób dorosłych w wyso−
kojakościowej edukacji ustawicznej – kształcenie na przestrzeni całego życia, co w efekcie przy−
czyni się do poprawy zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy. Cel do osiągnięcia w 2006
roku to m.in. przeszkolenie 180 tys. pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami
(wobec liczby 6700 identyfikowanej w 2002 r.) oraz osiągnięcie 60% udziału przeszkolonej
kadry administracji publicznej na poziomie średnim i wyższym.

Wiele instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego jest określonych w
ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należą do nich:

• szkolenia grupowe i indywidualne finansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego – trwające do 12 miesięcy, a w przypadku osób bez kwalifikacji
zawodowych – do 24 miesięcy;
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• staże u pracodawców – dla grupy młodych ludzi do 25 lat (nie tylko absolwentów) trwa−
jące od 3 do 12 miesięcy;

• przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy (w tym bezrobotnych długotrwale, młodych i powyżej 50. roku życia, bez
kwalifikacji, samotnie wychowujących małe dzieci, niepełnosprawnych);

• stypendia na kontynuowanie nauki w systemie szkolnym – dla bezrobotnych do 25. roku
życia i bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych z rodzin o niskich dochodach.
W ustawie wprowadzono również instrument motywujący pracodawców do inwestowa−
nia w szkolenie pracowników – Fundusz Szkoleniowy. Pracodawca, który go utworzy,
może uzyskać pomoc finansową ze środków Funduszu Pracy na szkolenia własnych pra−
cowników i wynagrodzenia osób zastępujących pracownika podczas jego szkolenia. Ak−
tualnie utworzenie Funduszu Szkoleniowego jest fakultatywne, w przyszłości stanie się
być może obligatoryjne. Jednocześnie resort pracy w trosce o jakość i trafność działań szko−
leniowych na rynku pracy podejmuje szereg inicjatyw o charakterze systemowo−porząd−
kowym. Należą do nich, m.in.:

• Wprowadzenie systemu ewidencji instytucji szkolących – w celu uporządkowania rynku
usług szkoleniowych i pozyskania informacji o dostępnych ofertach szkoleniowych; pozy−
skanie wpisu do rejestru jest obligatoryjne dla instytucji ubiegających się o uzyskanie zle−
ceń na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków
publicznych; wpis do rejestru jest dokonywany przez wojewódzki urząd pracy właściwy
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej; rejestr nie zawiera elementów oceny insty−
tucji szkoleniowej i tym przede wszystkim różni się od akredytacji prowadzonej przez
kuratorów oświaty.

• Rozwijanie bazy krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Krajowe standar−
dy kwalifikacji zawodowych są instrumentem służącym dostosowaniu kształcenia zawo−
dowego do potrzeb rynku pracy. Standardy kwalifikacji stanowią m.in. narzędzie do bu−
dowania programów szkoleń i projektowania egzaminów zawodowych. Obecnie baza kra−
jowych standardów kwalifikacji zawodowych obejmuje 48 standardów opracowanych
w ramach projektów Phare 98 i Phare 2000. Szacuje się, że docelowo powinno zostać opra−
cowanych ok. 350 standardów w zawodach najbardziej potrzebnych na rynku pracy, pożą−
danych przez pracodawców i istotnych ze względu na braki kwalifikacyjne bezrobotnych.

• Rozwijanie bazy modułowych programów szkolenia zawodowego. Rozwijanie moduło−
wych programów szkolenia zawodowego ma na celu poprawę jakości szkoleń dla potrzeb
rynku pracy, w tym oferty szkoleniowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Modu−
łowe programy szkolenia zawodowego zapewniają elastyczność kształcenia, obligują do
stosowania zindywidualizowanych i aktywizujących metod nauczania, a jednolita meto−
dologia pozwala utrzymać pożądany standard kształcenia. Do tej pory w ramach progra−
mów pomocowych Banku Światowego i Phare 2000 zostały opracowane programy szko−
leń modułowych wraz z materiałami dydaktycznymi dla 227 zakresów pracy. Tworzą one
zbiór rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy i są dostępne poprzez Inter−
net pod adresem: www:standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Od momentu uruchomie−
nia bazy danych trwa udostępnianie zainteresowanym instytucjom dokumentacji standar−
dów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń zawodowych.

K. Krystowski – Wyzwania edukacyjne z perspektywy potrzeb rynku pracy
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Stefan M. Kwiatkowski

Priorytety edukacyjne Unii Europejskiej

W krajach członkowskich Unii Europejskiej toczy się od kilku lat intensywna dyskusja nad
przyszłością edukacji. Jest ona wprawdzie powszechnie uznawana za podstawowy czynnik
rozwoju społeczno−gospodarczego, ale jej wpływ jest różnie rozumiany w zależności od przy−
jętej konwencji terminologicznej i dominującej perspektywy analitycznej.

Generalnie rzecz ujmując, o priorytetach edukacyjnych Unii Europejskiej można mówić
w kontekście:

– kompetencji kluczowych,
– celów strategicznych.

Kompetencje kluczowe (key competencies) to termin przyjęty przez ekspertów Unii Europej−
skiej na określenie pożądanego – ze społecznego punktu widzenia – stanu wiedzy, umiejętno−
ści i postaw.1  W rodzimej literaturze te trzy elementy: wiedza, umiejętności i postawy (szerzej:
cechy psychofizyczne) są utożsamiane z kwalifikacjami. Przypomnijmy, że tak definiowane
kwalifikacje mogą przyjąć postać:

– kwalifikacji ponadzawodowych,
– kwalifikacji ogólnozawodowych,
– kwalifikacji podstawowych dla zawodu,
– kwalifikacji specjalistycznych.2

Czym zatem są kompetencje? Otóż Nowy słownik pedagogiczny podaje, że tworzą je: „od−
powiedzialność, zgodność, uprawnienia do działania”.3  W Podręcznym słowniku wyrazów ob−
cych możemy przeczytać, że kompetencja to: „właściwość, zakres uprawnień, pełnomocnictw
instytucji albo osoby do zrealizowania określonego działania; zakres czyjejś wiedzy, umiejętno−
ści, odpowiedzialności”. Ktoś kompetentny to: „uprawniony do działania, decydowania; mają−
cy kwalifikacje do wydawania sądów, ocen; autorytatywny, miarodajny”.4  W dotychczaso−
wym znaczeniu osoba kompetentna powinna zatem posiadać kwalifikacje i jeszcze dodatkowo
odpowiednie uprawnienia do działania. Tak jest od lat w zawodach prawniczych – można
mieć kwalifikacje prawnika (potwierdzone uniwersyteckim dyplomem), a nie mieć kompetencji
(uprawnień) np. notariusza.

Pamiętając o tych różnicach, ale także o tendencjach do ujednolicania treści podstawo−
wych pojęć używanych w krajach Unii Europejskiej, możemy skupić uwagę na interesujących
nas kompetencjach kluczowych. Zostały one określone – przez ekspertów powołanych przez
Komisję Europejską – w wyniku cyklu seminariów, które odbyły się w latach 2001–2002. Usta−
lono na nich, że zbiór kompetencji kluczowych będzie związany z następującymi obszarami:

– komunikacją w języku ojczystym,
– komunikacją w językach obcych,
– technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, matematyką, naukami ścisłymi i techniką,
– przedsiębiorczością,
– komunikacją interpersonalną,
– uczeniem się,
– kulturą ogólną.5

Jak łatwo zauważyć, odpowiednikiem kompetencji kluczowych jest w większości przypad−
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ków umiejętność. Jest ona związana z komunikacją (umiejętność komunikowania się), technolo−
giami informacyjnymi i komunikacyjnymi (umiejętność wykorzystania metod i środków infor−
macyjnych), a także oczywiście z uczeniem się (umiejętność uczenia się) i kulturą ogólną
(umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach). W przypadku matematyki, nauk ścisłych,
techniki i przedsiębiorczości też w zasadzie chodzi o umiejętności.

Reasumując, wypada zauważyć, że wprowadzając pojęcie kompetencje kluczowe, odwołu−
jemy się do dobrze zdefiniowanego w dydaktyce pojęcia umiejętność – umiejętności podstawo−
we, główne, ewentualnie kluczowe.

Umiejętności, będąca ich podstawą różnorodna wiedza, a także cechy psychofizyczne są
tworzywem kwalifikacji, a jednocześnie przedmiotem oddziaływań dydaktyczno−wychowaw−
czych instytucji edukacyjnych. Właściwie rozumiane kompetencje uzyskuje się już w procesie
pracy, często w wyniku zdania odpowiednich egzaminów.

Trudno jednak opierać się na narzucanej z zewnątrz konwencji terminologicznej. Można
przypuszczać, że wkrótce postawimy znak równości między kwalifikacjami a nawet między
umiejętnościami a kompetencjami. Już dzisiaj mówimy przecież o kompetencjach na progu przed−
szkola i szkoły podstawowej, a także np. o kompetencjach językowych absolwentów gimnazjów.

Wracając do kompetencji kluczowych, należy zwrócić uwagę, że różnią się one od siebie
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiony wyżej układ ośmiu obszarów
i związanych z nimi kompetencji jest pewnym kompromisem. Charakterystyczny w tym wzglę−
dzie jest przykład Anglii (w pewnym zakresie również Walii i Irlandii Północnej). Po pierwsze,
w Zjednoczonym Królestwie jest powszechnie używany termin umiejętności podstawowe (basic
skills) w kontekście umiejętności czytania, pisania i mówienia w języku angielskim lub walij−
skim oraz zastosowań matematyki. Po drugie, wyróżniono tam sześć obszarów umiejętności
podstawowych (ze względu na ich znaczenie w nauce, pracy zawodowej i w życiu prywat−
nym), takich jak:

– komunikacja,
– posługiwanie się liczbami,
– technologie informacyjne,
– praca w grupie,
– poprawa wyników w nauce,
– rozwiązywanie problemów.

Są to również bardziej obszary działalności uczniów niż umiejętności, ale te ostatnie wy−
nikają z przyjętych na poziomie rządowym narodowych strategii (np. NIS – National Literacy
Strategy lub NNS – National Numeracy Strategy).6

O ile kompetencje kluczowe odnoszą się przede wszystkim do kształcenia realizowanego
w ramach obowiązku szkolnego (w krajach Unii Europejskiej odpowiada to procesowi naucza−
nia−uczenia się między 7. a 15. rokiem życia), to cele strategiczne zostały sformułowane z myślą
zarówno o szkolnym, jak i pozaszkolnym systemie edukacji (kształcenie formalne i nieformalne).

Za punkt wyjścia do wstępnej analizy celów strategicznych edukacji można przyjąć, sfor−
mułowany na posiedzeniu Rady Europy w Lizbonie (2000), ogólny cel strategiczny dotyczący
rozwoju gospodarczego naszego kontynentu:

Gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką
w świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę
miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną.7

S.M. Kwiatkowski – Piorytety edukacyjne Unii Europejskiej
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Realizacja tego celu (do roku 2010) wymaga istotnych transformacji natury gospodarczej,
a także zmian w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Te ostatnie zostały zarysowane w ra−
porcie przyjętym przez Radę ds. Edukacji i przedstawionym Radzie Europejskiej w Sztokhol−
mie w marcu 2001 roku. Szczegółowy program prac został zaakceptowany przez Radę ds.
Edukacji i Komisję Europejską 14 lutego 2002 roku i zaprezentowany na posiedzeniu Rady
Europejskiej 15–16 marca 2002 roku w Barcelonie.

Interesujący nas program obejmuje:
• 3 ogólne cele strategiczne,
• 13 celów szczegółowych (priorytetów),
• 42 kluczowe zagadnienia – działania niezbędne do realizacji celów strategicznych i szcze−

gółowych.
Skupiając uwagę na celach, spróbujmy zidentyfikować wśród nich te, które bezpośrednio

lub pośrednio są związane z kształceniem ogólnym i zawodowym. Będzie to podstawa do
syntetycznych komentarzy uwzględniających rodzime realia. W pierwszej kolejności wypada
jednak wymienić cele strategiczne i odpowiadające im cele szczegółowe (priorytety).

C e l  s t r a t e g i c z n y  n r  1

Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej
Cele szczegółowe:

1. Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzą−
cych szkolenia.

2. Rozwijanie kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w społeczeństwach wiedzy.
3. Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno−komunikacyjnych.
4. Zwiększenie rekrutacji na studia w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych.
5. Zwiększenie nakładów na edukację.

C e l  s t r a t e g i c z n y  n r  2

Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji
Cele szczegółowe:

6. Tworzenie otwartego środowiska edukacyjnego.
7. Uatrakcyjnienie procesu kształcenia.
8. Wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans i spójności społecznej.

C e l  s t r a t e g i c z n y  n r  3

Integracja systemów edukacji z ich otoczeniem zewnętrznym
Cele szczegółowe:

9. Wzmocnienie powiązań ze światem pracy, instytucjami badawczymi, pracodawcami
i pracobiorcami.

10. Rozwijanie przedsiębiorczości.
11. Poprawa w dziedzinie nauczania języków obcych.
12. Zwiększenie mobilności i wymiany uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników na−

ukowych.
13. Wzmocnienie współpracy europejskiej.8

Wprawdzie przedstawione wyżej cele nie tworzą struktury hierarchicznej, ale pierwszy
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z nich – dotyczący kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (i instruktorów) – ma
fundamentalne znaczenie w procesie zmieniania oblicza całej edukacji. Jego realizacja wymaga
w pierwszej kolejności opracowania standardu lub standardów kwalifikacji zawodowych na−
uczycieli.9

Warto zauważyć, że dzięki standardom kwalifikacji zawodowych można określić nie tyl−
ko niezbędne umiejętności i wiedzę nauczycieli, ale także ich pożądane cechy psychofizyczne
(sprawności sensomotoryczne, zdolności i cechy osobowości) – tak istotne w tym zawodzie.

Drugi cel, podnoszący kwestię kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w społeczeństwie
wiedzy, dotyczy zarówno kształcenia ogólnego, jak i zawodowego – jest skierowany w równej
mierze do uczniów i nauczycieli. Jest to cel adresowany do społeczeństwa przyszłości – społe−
czeństwa, w którym wiedza jest warunkiem rozwoju społeczno−gospodarczego. Chodzi przy
tym o wiedzę deklaratywną (wiedza że) i wiedzę proceduralną (wiedza jak).Ta ostatnia umoż−
liwia przejście od wiedzy do umiejętności.

Omawiany cel można więc rozpatrywać jako próbę integracji kształcenia (kwalifikacje)
i pracy (kompetencje). Jest to wciąż cel−postulat formułowany przez specjalistów z dziedziny
pedagogiki pracy i kierowany do organizatorów kształcenia zawodowego.

Trzeci z analizowanych celów ma charakter bardziej ogólny niż zawodowy. Dostęp do
technologii informacyjno−komunikacyjnych jest wyzwaniem stojącym przed społeczeństwami,
które aspirują do miana społeczeństwa wiedzy.

Efektywne korzystanie z możliwości jakie niesie za sobą rozwój informatyki i będący jego
pochodną rozwój technologii informacyjno−komunikacyjnych wymaga włączenia odpowiednich
treści kształcenia do tzw. kanonu kształcenia ogólnego. Kanon ten jest realizowany już w szko−
le podstawowej, a następnie w gimnazjum. Teoretycznie więc uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
powinien być przygotowany do stosowania technologii informacyjno−komunikacyjnych w pro−
cesie uczenia się poszczególnych przedmiotów objętych planem nauczania. Pozostaje kwestia
dostępu do Internetu, do pracowni komputerowej, do specjalistycznych urządzeń wejściowych
i wyjściowych. W istocie jest to problem natury finansowo−organizacyjnej. Jego rozwiązanie
wymaga stworzenia mechanizmu ciągłego finansowania zakupów sprzętu komputerowego
(także jego eksploatacji) i oprogramowania oraz opracowania zasad dostępu do niego w pra−
cowniach, laboratoriach, salach lekcyjnych i kawiarenkach internetowych – już na poziomie
szkoły podstawowej. Uczeń gimnazjum powinien mieć możliwość codziennego korzystania
z Internetu, a także ze wszystkich urządzeń technicznych będących w dyspozycji szkoły. W tej
sytuacji w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych umiejętność wykorzystywania
technologii informacyjno−komunikacyjnych zalicza się do tzw. kwalifikacji ponadzawodowych,
czyli kwalifikacji, które nie uprawniają do wykonywania zawodu, ale są niezbędne do osiągnię−
cia wymaganej współcześnie jakości pracy.10

Realizacja celu czwartego – dotyczącego zwiększenia rekrutacji na studia w dziedzinach
nauk ścisłych i technicznych – powinna mieć swój początek w szkole podstawowej. Na tym
poziomie edukacyjnym można rozwijać zainteresowania uczniów matematyką, naukami ści−
słymi, techniką. Zainteresowania te mogą się konkretyzować w gimnazjum i przejawiać się
udziałem w olimpiadach przedmiotowych, a w efekcie wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Cel piąty: zwiększenie nakładów na edukację jest zarazem ostatnim wśród celów szczegó−
łowych składających się na cel strategiczny nr 1. Jest to cel aprobowany przez wszystkie zain−
teresowane strony, ale niezwykle trudny w realizacji.

S.M. Kwiatkowski – Piorytety edukacyjne Unii Europejskiej
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Kolejna grupa celów szczegółowych jest związana z celem strategicznym nr 2. Należy do
niej cel szósty postulujący tworzenie otwartego środowiska edukacyjnego. Tytułowa otwartość
to przede wszystkim szeroki dostęp do instytucji edukacyjnych oraz elastyczne drogi docho−
dzenia do kwalifikacji zawodowych. W praktyce oznacza to rozszerzenie oferty edukacyjnej
w systemie szkolnym i pozaszkolnym, drożność obu systemów, promowanie zróżnicowanych
ścieżek edukacyjnych, tworzenie warunków do łączenia uczenia się z pracą zawodową, a także
wprowadzenie efektywnych rozwiązań w dziedzinie doradztwa zawodowego.11

Otwartości środowiska edukacyjnego będzie z pewnością sprzyjać wprowadzanie eduka−
cji na odległość – z wykorzystaniem Internetu.12

Dydaktyczny charakter ma cel siódmy: uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Można go
rozpatrywać w kontekście konstytutywnych elementów procesu kształcenia. Wówczas skupi−
my uwagę na:

– operacyjnym formułowaniu celów nauczania−uczenia się,
– doborze treści do przyjętych celów,
– określeniu form współpracy: nauczyciel – uczniowie,
– doborze zróżnicowanych (zarówno podających, jak i aktywizujących; zarówno algoryt−

micznych, jak i heurystycznych) metod kształcenia,
– dostosowaniu stosowanych środków dydaktycznych (w tym zestawów multimedialnych)

do przewidywanego przebiegu czynności poznawczych uczniów,
– opracowaniu narzędzi pomiaru osiągnięć szkolnych umożliwiających określenie poziomu

realizacji celów operacyjnych.13

Uatrakcyjnienie procesu kształcenia może polegać także na umiejętnym łączeniu teorii
z praktyką, na racjonalnym organizowaniu praktyk zawodowych (w tym praktyk w krajach
Unii Europejskiej).

Listę celów szczegółowych odpowiadających celowi strategicznemu nr 2 zamyka cel ósmy:
wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równości szans i spójności społecznej. Jest
to cel bardzo ogólny, mający wielu adresatów. Jego realizacja wymaga tworzenia możliwości
do aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły, a także w przeobrażeniach zachodzących w jej
otoczeniu. Tylko aktywny udział prowadzi bowiem do kształtowania postaw demokratycz−
nych, do właściwego przygotowania do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ostatnia grupa celów szczegółowych jest związana z celem strategicznym nr 3. Otwiera ją
cel dziewiąty: wzmocnienie powiązań ze światem pracy, instytucjami badawczymi, pracodaw−
cami i pracobiorcami. O potrzebie powiązań szkół ze światem pracy wspominałem już przy
okazji analizy szóstego celu szczegółowego. W tym miejscu odwołam się do koncepcji niemiec−
kiego systemu dualnego, w którym w naturalny sposób uczenie się w szkole jest zintegrowane
z pracą zawodową. Takie rozwiązanie funkcjonuje w rodzimym rzemiośle, nie jest jednak
powszechnie stosowane. Aby zmienić ten stan rzeczy, należy w pierwszej kolejności zachęcić
pracodawców do stałej współpracy ze szkołami zawodowymi. Trudno o to w sytuacji bezro−
bocia – zdecydowanej nierównowagi między popytem i podażą w sferze pracy. Tym niemniej
bez udziału pracodawców nie można mówić o reformowaniu szkolnictwa zawodowego.14

Swoistym elementem integracji jest wzmacnianie, a raczej tworzenie, powiązań między
szkołami a instytucjami badawczymi. Jest to cel możliwy do zrealizowania w tych środowi−
skach lokalnych, w których funkcjonują autonomiczne instytucje badawcze lub w ramach struk−
tury zakładów przemysłowych istnieją laboratoria czy też ośrodki badawczo−rozwojowe. Te
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powiązania mogą mieć charakter programowy i organizacyjny (praktyki) lub/i personalny.
W tym ostatnim przypadku specjaliści z instytucji badawczych mogliby prowadzić zajęcia
w szkołach (na stałe lub na zasadzie zadań zleconych). W tym obszarze mieści się również
współpraca szkół wyższych ze szkołami średnimi – prowadzona z powodzeniem w okresie
międzywojennym.

Rozwijanie przedsiębiorczości – dziesiąty cel szczegółowy – znajduje swoje przedmiotowe
odbicie w obowiązujących podstawach programowych szkół ponadgimnazjalnych.15

Oczywistym celem szczegółowym w okresie integracji europejskiej jest poprawa w dzie−
dzinie nauczania języków obcych (jedenasty cel szczegółowy). Jest to już kolejny cel skierowa−
ny do szkół wszystkich poziomów i wszystkich typów. Jego właściwa realizacja w szkołach
podstawowych i gimnazjach jest podstawą do dalszego, już specjalistycznie ukierunkowane−
go, kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Pomocny w osiągnięciu celu językowego może
być europejski system opisu kształcenia językowego, precyzujący, między innymi, poziomy
biegłości językowej.16

Kolejny cel szczegółowy (dwunasty) – zwiększanie mobilności i wymiany uczniów, stu−
dentów, nauczycieli i pracowników naukowych – ma w odniesieniu do szkół wymiar uczniow−
ski i nauczycielski.17  Uczniowie, dzięki takim europejskim programom, jak: Socrates, Leonardo
da Vinci i Młodzież zyskali szansę poznania realiów edukacyjnych i zawodowych krajów Unii
Europejskiej. Z kolei nauczyciele aktywnie uczestniczyli (wyjazdy studyjne, badania) w pro−
gramach TESSA, TERM, IMPROVE, SMART, FIESTA, COST a ostatnio CVT.

Efektem wyjazdów uczniowskich i nauczycielskich jest poznanie:
– struktur systemów kształcenia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
– zasad współpracy szkół z ich otoczeniem gospodarczym,
– wymagań kwalifikacyjnych,
– sytuacji na rynku pracy.

Analiza zdobytych informacji może być punktem wyjścia do zmian programowych i orga−
nizacyjnych, do współpracy w zakresie procedur egzaminacyjnych.

Ostatni już – trzynasty – cel szczegółowy koncentruje naszą uwagę na koniecznoś−
ci wzmacniania współpracy europejskiej. Współpraca ta w dziedzinie edukacji wymaga wcze−
śniejszego opracowania zasad uznawania kwalifikacji zdobytych w krajach członkowskich
(w tym stopni oraz tytułów zawodowych i naukowych). Jest to pierwszy krok na drodze do
stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa. Następne wymagają przyjęcia rozwiązań sa−
tysfakcjonujących absolwentów różnych typów szkół, poszukujących swojego miejsca na euro−
pejskim rynku pracy. Zatem współpraca europejska to z jednej strony możliwość swobodnego
wyboru szkoły i uczelni na terenie Unii Europejskiej (wraz z przywilejem zmian w tym zakresie
w trakcie nauki), z drugiej zaś stopniowe otwieranie europejskiego rynku pracy dla absolwen−
tów wykształconych zgodnie ze wspólnymi standardami kwalifikacji zawodowych.

Jak starałem się wykazać, tytułowe priorytety mają różny wymiar. Kompetencje kluczowe
ograniczają się w zasadzie do szkół podstawowych. Są przy tym raczej celami dydaktycznymi
niż wychowawczymi. Z kolei cele strategiczne odnoszą się do całego systemu edukacji i jego
otoczenia. Konsekwencją takiego podejścia jest zróżnicowana odpowiedzialność za realizacje
tych dwóch rodzajów priorytetów. Za pierwszy odpowiedzialność ponosi przede wszystkim
szkoła, jej nauczyciele, za drugi zaś władze państwowe i samorządowe.

S.M. Kwiatkowski – Piorytety edukacyjne Unii Europejskiej
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Jestem Polakiem i obywatelem UE

Wstępne przypomnienia

Tytuł zobowiązuje do przedstawienia, jakie wartości wnoszę do Unii jako Polak i jak będę
wpływał na Unię. Wymaga to przeanalizowania tradycji polskich w zakresie demokracji
i wolności. Te dwie idee prezentuje bowiem Unia, i we wszystkich swoich posunięciach stara
się uwydatnić ważność urzeczywistniania idei demokratycznych i zapewniania obywatelom
Unii swobód obywatelskich. Wymaga to więc z mojej strony przedstawienia, co wnoszę do UE
jako Polak.

Tradycje demokratyczne wymagają cofnięcia się do okresu kształtowania się demokracji
szlacheckiej w Polsce. Wzór dla niej stanowiła demokracja grecka, w której właściciele ziemscy,
ojcowie rodzin greckich uzyskiwali dzięki ładowi demokratycznemu prawo do wybierania
urzędników i dygnitarzy państwowych i sami mogli otrzymywać takie urzędy. Stanowili oni
około 1% mieszkańców, co znaczy, że na każdego obywatela mającego prawo do decydowania
o losach państwa przypadało 99 niewolników, wyzwoleńców, perijojków i innych. Podobny
stosunek ukształtował się w państwach zachodnich: Francji, Hiszpanii, Anglii i Italii oraz
w państwach niemieckich.

Polska w tej dziedzinie „odskoczyła” od tej „normy”. Szlachta w Polsce była dziesięcio−
krotnie liczniejsza, dochodziła do 10% ogółu mieszkańców. A to oznaczało, że na jednego
szlachcica w Polsce przypadało 9 nieszlachciców, gdy na Zachodzie na jednego szlachcica przy−
padało 99 nieszlachciców. Nic też dziwnego, że Mirabeau wyraził opinię, że Polska jest to
„arystokracja bez ludu”. Na Zachodzie większość szlachty dysponowała pokaźnymi majątka−
mi, a zubożałych szlachciców nie było wielu, natomiast w Polsce była spora liczba szlachciców,
którzy żyli jak chłopi na poletku uprawianej ziemi lub czepiali się pańskiej klamki, gdyż nie
wolno było szlachcicowi zajmować się handlem i rzemiosłem.

Z tego statystycznego zestawienia widać, że demokracja szlachecka w Polsce była dziesię−
ciokrotnie „demokratyczniejsza” niż na Zachodzie. Gdy Rewolucja Francuska dążyła do znisz−
czenia arystokracji – szlachty, w Polsce odwrotnie – w okresie rewolucyjnego ruchu przy uchwa−
laniu Konstytucji 3 maja dążono do podniesienia stanu mieszczańskiego i rozszerzenia przy−
wilejów szlacheckich na mieszczan, a w perspektywie także na chłopów.

Nasza historiografia, upatrując w szlachcie przeszkodę dla reform, przedstawia w krzy−
wym zwierciadle tę „Pierwszą Rzeczpospolitą”. Tymczasem nawet w uchwaleniu „liberum
veto” tkwiła szlachetna intencja, że należy przeciwników przekonać argumentami i zyskać pełną
zgodność głosów przy uchwalaniu prawa.

Spójrzmy również na następną ważną sprawę dla polskiej tradycji demokratycznej.
W znakomitej większości ówczesnych tworów państwowych głównym ośrodkiem władzy był
monarcha. Jego słowa stanowiły prawo, on mógł więzić i skazywać na śmierć ludzi; był odpo−
wiedzialny tylko przed „Bogiem i historią”. W Polsce inaczej: szlachta wybierała panującego.
Elekcyjny król był zależny od swego elektoratu, coś mu przyrzekał, i szlachta potrafiła uzyskać
szereg przywilejów. Dlatego już w XV wieku monarcha uroczyście zapewnił: „neminem capti−
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vabimus nisi jure victum” – nikogo nie uwięzimy i nie ukarzemy bez wyroku sądów. W Anglii
odpowiednie prawo przyniósł dopiero Habeas Corpus Act z 1679 r. – 250 lat później. Dlatego
szlachta polska dość pogardliwie oceniała obce porządki pozwalające monarsze więzić i karać,
łącznie ze śmiercią, bez ponoszenia odpowiedzialności. W Polsce wybierano panującego i ist−
niały zagwarantowane prawa ludzi wolnych.

Nie było u nas nienawiści do „obcych”. W miastach osiedlali się Niemcy i Żydzi, tworząc
polskie mieszczaństwo. Osadzano na gruntach pańskich Tatarów, Turków i inne narodowości,
którym pozwalano pielęgnować ojczyste obyczaje i wyznawać inną religię. Polska po Unii
z Litwą stała się państwem wielonarodowym i wieloreligijnym, w którym nie było takich walk
na tle religijnym i na tle etnicznym jak na Zachodzie.

Jestem spadkobiercą wielu uczonych astronomów, fizyków, matematyków, chemików
wśród których nazwiska Kopernika i Banacha świecą jak największe gwiazdy. Poprzedziło mnie
wielu znakomitych lekarzy, prawników, humanistów. Towarzyszyła im wspaniała poezja: od
Kochanowskiego poprzez trójcę romantycznych wieszczów i Norwida aż do Wisławy Szym−
borskiej. Grała nam muzyka ludowa od Szopena aż do Karłowicza, Różyckiego i współcze−
snych. Cała jednak wspaniałość wysiłków polskiej nauki i sztuki była kwestionowana. Koper−
nik, dlatego że walczył z Niemcami, został w opinii zachodnich Niemcem, Szopena uważa się
za Francuza, ale nikt się nie spieszy, aby oddać nam Nietschego, Conrada, Dostojewskiego
i znakomitych filozofów wywodzących się z galicyjskich miasteczek, jak np. Bergson.

Europa chce nas uczyć demokracji. Ale właśnie demokracja szlachecka w Polsce była bar−
dziej demokratyczna niż wszelkie inne ustroje w Europie wyrosłe z feudalizmu. Jak wzmianko−
waliśmy, 10% obywateli może trochę mniej, może więcej, stanowiło w Polsce naród – naród szla−
checki. Taka część ludności decydowała o losach państwa. A może trzeba przypomnieć, że jesz−
cze w połowie XIX stulecia prawo głosowania w Anglii miało niewiele ponad 3% jej mieszkańców.

Mieliśmy znakomitych mężów stanu i pisarzy politycznych. Kto na zachodzie Europy wie,
że Andrzej Frycz−Modrzewski (1503–1572) w okresie największego pognębienia chłopów
w Europie postulował uobywatelnienie mieszczan i zrównanie mieszczan i chłopów wobec pra−
wa. Jakże wysunęliśmy się w dążeniu do demokracji daleko przed Europę.

Było to w czasie, gdy potężna i bogata I Rzeczypospolita stanowiła raj dla wszelkich ucie−
kinierów zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu, co pozwoliło na zbudowanie warstwy miesz−
czańskiej. Był to czas, gdy polskie poselstwa gubiły złote podkowy na ulicach Rzymu
i Londynu.

Jestem spadkobiercą Wawrzyńca Goślickiego, niemal zapomnianego u nas pisarza poli−
tycznego (1530–1607), biskupa poznańskiego, który studiował w Krakowie, Padwie, Bolonii
i Rzymie. Po powrocie był sekretarzem Zygmunta Augusta i obejmował kolejne biskupstwa.
Został autorem sławnego traktatu wydanego w Wenecji (1568) „De optimo senatore libri duo”.
Wyłożył w nim pogląd, że senat jest głównym czynnikiem utrzymującym równowagę między
królem i szlachtą, sformułował zasadę odpowiedzialności monarchy. To dzieło zostało trzy
razy przełożone na angielski pod tytułem, „The Counsellor Exactly Portraited in Two Books”
i trzykrotnie wydane natychmiast konfiskowano. Anglia nie mogła tolerować zasady odpowie−
dzialności monarchy za jego działania. Mimo to dzieło było znane angielskim politykom i dzia−
łaczom. Istnieje przypuszczenie, że silnie oddziaływało na angielskie życie polityczne, że przez
Kościuszkę dostało się do rąk Waszyngtona i wywarło wpływ na redakcję Konstytucji amery−
kańskiej. Przypuszcza się też, że istniał przekład włoski.
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Możliwe jest, że w postaci Poloniusza w „Hamlecie” Szekspir portretował właśnie Waw−
rzyńca Goślickiego (Czeczot−Gawrak Z., Wspomnienia ze stulecia, Radom – Warszawa 2004). Tej
sprawie dodaje smaczku fakt, że dzieło zostało przełożone na język polski dopiero teraz. Za−
wsze żywiliśmy niskie mniemanie o dorobku naszych wielkich uczonych, myślicieli i działaczy.

Wracając jednak do uczenia się demokracji, co nam proponuje Unia, wspomnijmy o nie−
małych demokratach polskich, takich jak: Tadeusz Kościuszko, Kołłątaj, Staszic i cała plejada
pisarzy z okresu Komisji Edukacji Narodowej; wspomnijmy Traugutta i to, jak tradycje demo−
kratyczne były pielęgnowane na Zachodzie, na emigracji, w Towarzystwie Demokratycznym
Polskim. Dzięki działaniu Zygmunta Miłkowskiego demokratyczną ideologię przejęła wielka
polska ponadzaborowa konspiracja młodzieży – Związek Młodzieży Polskiej, znany bardziej
pod kryptonimem ZET. Uczono w nim patriotyzmu, odróżniając go ściśle od nacjonalizmu.
Patriotyzm ZET−u obejmował dążenie do trzech sprawiedliwości:

1) politycznej,
2) narodowej,
3) społecznej.

Sprawiedliwość polityczna oznaczała dążenie do odzyskania niepodległego państwa. Spra−
wiedliwość narodowa – zapewnienie pełnego rozwoju kulturowego wszystkim mniejszościom
i grupom etnicznym, które znajdą się w obrębie tego państwa, natomiast sprawiedliwość spo−
łeczna – dążenie do podniesienia na najwyższy szczebel obywatelski najszerszych warstw spo−
łecznych i zapewnienia każdemu ich członkowi równych praw do rozwoju.

Młodzież ta stała się autorem pierwszej pomarańczowej rewolucji. Był nią systematycznie
przeprowadzany bojkot szkoły rosyjskiej, który rozpoczął się sto lat temu w 1905 r. i trwał do
chwili opuszczenia przez Rosjan Warszawy. Ileż to wspaniałych obchodów poświęcono roz−
maitym zdarzeniom wojennym i niewojennym, a ten wielki zryw młodzieży, która przeciwsta−
wiła się całej potędze caratu, bojkotując rusyfikującą szkołę, po prostu nie jest pamiętany.
Setna rocznica powstałego wtedy związku nauczycielskiego została uczczona kongresem,
a czyn młodzieży nie znalazł oddźwięku nawet prasowego. Kochamy upamiętnianie naszych
klęsk i upadków narodowych, nie pamiętamy o czczeniu zwycięstw świadczących o sile narodu.

Bojkot szkoły rosyjskiej wywołał nie tylko powstanie dwóch związków nauczycielskich,
ale także prywatnego szkolnictwa średniego, tajnych kursów naukowych i Latającego Uniwer−
sytetu, przekształcenia tajnych organizacji oświatowych i powstanie Polskiej Macierzy Szkol−
nej. Ożywił całe społeczeństwo. A myślę, że ideologia ZET− jest do dziś aktualna (Bratkowski
S., ZET, Warszawa 1904).

Dążenia do wolności

Epiktet uznał wolność za pojęcie wieloznaczne i choć jest największym dobrem, wywołuje
wiele nieporozumień i pomyłek. Widział wolność jako stan, w którym żyje ktoś, kto jest panem
dla siebie i może postępować i działać zgodnie ze swoją wolą i upodobaniem. Wolność w uję−
ciu Epikteta jest swobodą postępowania i działania jednostki, której nie dawał żadnych ogra−
niczeń. Inaczej Seneka, który twierdził, że jest to działanie wynikające z woli działacza, ale
zgodnie z normami społecznymi „czynienia co należy, a nie co wolno”.

W demokracji szlacheckiej w Polsce sejmikujący chcieli wykonywać wolę narodu zajmują−
cego jednolitą pozycję. Była to więc wolność dla woli narodu szlacheckiego, ale również obo−
wiązek dla poszczególnych jednostek składających się na ten naród.

T.W. Nowacki – Jestem Polakiem i obywatelem UE
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Liberalizm dążący do osłabienia kompetencji i praw państwa stawał w obronie indywidu−
alnej wolności. Ta w praktyce została zagrożona przez kapitał, którym dysponowali ludzie
bogaci i mogący wywierać rozmaite naciski na innych. Wyraża to stwierdzenie Roosevelta, że
prawdziwa wolność jednostki nie może istnieć bez ekonomicznej niezależności i bezpieczeń−
stwa. Dlatego zaprowadzanie demokracji w narodach biednych wymaga szczególnej ostrożno−
ści i jest narażone na wiele niebezpieczeństw, wśród których wybija się na czoło korupcja.

Ten rodzaj analizy łączy się z rozróżnieniem wybitnego polityka francuskiego Beniamina
Constanta del Rebecque’a, który analizował wolność w ujęciu greckiej demokracji i określał ją
jako przywilej uczestniczenia we władzy. Podobną cechę zyskiwały demokracje szlacheckie
wyrosłe z feudalizmu. Natomiast współcześnie wolność połączyła się z ideami liberalnymi,
a więc dążeniem do ograniczenia obszaru ingerencji państwa, a powiększaniem prawa jednost−
ki. Liberalizm podkreśla prawa jednostki; stał się ideologią ludzi bogatych, którzy dążą do
ograniczania ingerencji państwowej, a jednocześnie bogactwo gwarantuje im wpływ na poczy−
nania władz państwowych. W istocie jest to dążenie antydemokratyczne, gdyż demokracja
zakłada równość obywateli wobec prawa i w dostępie do władzy.

Niewiele jest problemów, które wywołały tak bogatą literaturę jak problem wolności jed−
nostki. Można zadać pytanie, czy przy społecznych formach życia ludzkiego jest możliwe
oparcie porządku społecznego na zasadzie indywidualnej wolności. Przypomina się tu frag−
ment z powieści Dostojewskiego „Bracia Karamazow”, w którym Wielki Inkwizytor wyraża
swoje przekonanie, że ludzie nie mogą żyć w wolności, gdyż ludzie wolni nie potrafią podzielić
sprawiedliwie chleba im przeznaczonego. W teoretyczny sposób podniósł ten problem również
Erich Fromm w książce „Die Furcht vor der Freiheit” – Obawa przed wolnością. Obawa ta jest
dla Fromma zrozumiała, gdyż wolność niesie za sobą konieczność rozstrzygania i podejmowa−
nia odpowiedzialności. Nikt zaś nie potrafi przewidzieć wszystkich następstw podejmowa−
nych decyzji w dłuższym przedziale czasu i to czyni odpowiedzialność nie do zniesienia. Strach
przed podejmowaniem decyzji jest często większy aniżeli zaspokojenie potrzeby wolności.
Strach przed „nieokreślonym w kulturze” nasila się, im więcej ludzi zaspokaja swoje potrzeby
materialne.

Jednak wolność jednostki w nawet najbardziej demokratycznym społeczeństwie musi być
ograniczona, gdy w grę wchodzi dobro całości społecznej, a więc jej bezpieczeństwo, zaspoko−
jenie potrzeb życiowych itd. Powinien wtedy następować zrozumiały kompromis w starciu
wartości.

Doświadczenie pierwszej francuskiej rewolucji pokazało, że wolność po uchwyceniu wła−
dzy przez stan trzeci stała się dla przedsiębiorców wolnością zarobkowania, gdy dla robotnika –
wolnością sprzedawania swej siły roboczej. Dlatego równoważna z wolnością zdaje się być idea
sprawiedliwości społecznej i pomocy najsłabszym warstwom ludności: ludziom chorym i starym.

W zagadnieniu wolności wydaje się ważne rozróżnienie wolności negatywnej i pozytyw−
nej. Wolność negatywna to uwalnianie się od kłopotliwych zobowiązań i powinności. Tę wol−
ność w stosunku do zabiegów o utrzymanie życia i gromadzenie odpowiednich do tego środ−
ków miały zawsze warstwy panujące. W wolności negatywnej chodzi o uwolnienie się od zo−
bowiązań, które są obciążeniem i przeważnie zmuszają do rozmaitych działań pracowniczych
dla uzyskania środków zaspokojenia potrzeb ludzi z innej warstwy.

Wolność pozytywna polega na otrzymaniu przywileju udziału w działalności uważanej
powszechnie za ważną i stanowiącą przedmiot pożądania.
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W demokracji polskiej szlachta uzyskała przywilej układania zrębów polityki państwo−
wej. Natomiast w Anglii istotę demokracji stanowiła równość wobec prawa, swoboda w poru−
szaniu się po terytorium kraju, wolność w zdobywaniu majątku, w uzyskiwaniu rozmaitych
korzyści z działań prawnie dozwolonych i, co bardzo ważne, wolność słowa.

Wolność traktowana jako najcenniejsze dobro przez wielu myślicieli zyskiwała ocenę, którą
wyraził Monteskiusz, stwierdzając, że jest to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.

Aleksis Tocqueville doszedł do wniosku, że indywidualna wolność nie może być nieogra−
niczona. Nieograniczoną wolność dawał swemu nadczłowiekowi Fryderyk Nietsche i wyposa−
żał go w przywilej wydostawania się ze wszelkich ograniczeń stawianych przez społeczeństwo,
gardzenia prawem i obyczajem. Wolność absolutna prowadzi do łamania prawa (Camus).

Postulaty nieograniczonej wolności jednostki wchodzą w kolizję z zasadą sprawiedliwo−
ści: nie ma sprawiedliwości tam, gdzie prawo akceptuje najwyższą wolność (St. Lem). Istnieje więc
cienka granica między wolnością jednostki a rozłożeniem bogactw w społeczeństwie, między
wolnością a sprawiedliwością.

Dwukrotnie w XX wieku dokonano olbrzymiej manipulacji hasłami rewolucyjnymi, wyzy−
skując je za każdym razem w zupełnie odmiennych celach, dalekich od humanistycznych treści
haseł wolności i równości. Najpierw była to manipulacja komunistyczna, stawiająca za cel re−
wolucję światową pod komendą Armii Czerwonej. Pod hasłem wolności zniewolono olbrzymie
rzesze narodowe od Prypeci do Oceanu Lodowatego, gór Kaukazu i Oceanu Spokojnego. Im−
perialny rozpęd bolszewizmu trwał dalej i doprowadził do wchłonięcia znacznych części Pol−
ski, krajów nadbałtyckich, Mołdawii.

Późniejsza próba miała bardziej przejrzysty charakter imperialistyczny, przyjmując na−
zwę narodowego socjalizmu. Oba imperializmy dążyły do opanowania świata i oba wyzyski−
wały wolnościowe hasła, z tym, że hitleryzm nie ukrywał swojego ludobójczego charakteru,
wysuwając hasła Nowego Ładu Europejskiego, wyższości rasy germańskiej, obiecując dosko−
nałą organizację świata na trupach podbitych narodów. Hitleryzm demaskował się sam, ujaw−
niając swoje mordercze plany i zamiary z powodzeniem wprowadzone w życie w okresie
II wojny światowej. Hasła socjalizmu narodowego nie przesłaniały imperialistycznego charak−
teru działań III Rzeszy.

Wiele refleksji wywołują dzieje Republiki Weimarskiej. Jak wiadomo, powstała jako spo−
łeczeństwo dojrzałych obywateli. Każdy bez wyjątku otrzymał obywatelskie i ludzkie prawa
i wolności. Związki zawodowe były traktowane jako przedstawicielstwa pracujących. Wielko−
duszna polityka socjalna dawała materialne podstawy do konserwowania czy rozwoju tych
praw. Ubezpieczenia przeciwko bezrobociu zapewniały podstawy materialne najuboższym. Po
14 latach rozwoju demokratycznych instytucji gwarantowanych przez państwo do władzy
przyszedł Adolf Hitler i postawił za cel nie tylko zniewolenie Niemiec, ale wtrącenie do niewoli
pozostałego świata. Skutek demokratycznych dążeń był więc zaskakujący. W zorganizowanej bez
zarzutu demokracji ujawniło się niebezpieczeństwo grożące każdej demokratycznej instytucji,
gdy odchyli się ona od dążeń do swego głównego celu. Partyjna oligarchia obnażyła się
i doszła do głosu, zmieniając Niemcy w państwo totalitarne ze wszystkimi jego okropnościa−
mi: wojną o zniewolenie innych ludów, obozami koncentracyjnymi i piecami krematoryjnymi.
Świadczy to o tym, że demokracja jest trudnym ustrojem i wymaga rzeczywiście dojrzałych
do tego obywateli.

Związek Radziecki natomiast wyzwalał ludy w imię haseł rewolucyjnych wolności i rów−
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ności i zsyłał ludność do obozów koncentracyjnych i obozów pracy, skazując ją na wyniszcze−
nie; szczególnie niszczył inteligencję dla łatwiejszego opanowania ludów podbitych.

Rewolucja rosyjska wybuchnęła w kraju rolniczym z tradycjami kilkukierunkowej tyranii
carów, a więc w kraju nieprzygotowanym do budowy ustroju demokratycznego. Przywódcy,
a zwłaszcza Lenin, widzieli drogę rozwoju jako drogę industrializacji, która pomogła−
by wzmocnić nieliczny proletariat miejski. Industrializacja wymaga kapitałów inwestycyjnych,
którego akumulacja dokonuje się zwykle przez wyzysk konsumentów i zabieranie znacznej
części produktu społecznego. Bolszewicy postanowili przeprowadzić industrializację w naj−
szybszym tempie („dognat i pieregnet”). Aby osiągnąć swój cel, musieli działać wbrew woli
mas ludowych. Niezwykły ucisk i rozbudowana machina policyjna doprowadziły do totalita−
ryzmu. Skupiono w rękach przywódców całą siłę: zarząd polityczny kraju, administrację, po−
licję, wojsko, gospodarkę, związki zawodowe, naukę, wychowanie, sztukę, literaturę. Utrzy−
mując kłamstwo, że kierują tym procesem robotnicy i chłopi, partia bolszewicka doprowadziła
do krańcowej centralizacji. Rozbudowała olbrzymie obozy przymusowej pracy, pozbawiła lu−
dzi godności. Rozpoczęła w imię wolności i równości, ale nikt nie ośmielił się na demaskowanie
kłamstw i propagandy. Zmieniła państwo w ogromne więzienie, w którym panująca klasa
bossów partyjnych i ich pomocników, jak i cała ludność zostały wkręcone w tryby olbrzymiej
machiny napędzanej imperialistycznymi dążeniami do zaprowadzenia na całym świecie so−
wieckiego porządku.

Dyktatura partyjna zmieniła się ostatecznie w osobistą dyktaturę sekretarza Centralnego
Komitetu. W tym mechanizmie ludzie mieli służyć wyznaczonym celom rozwoju całości, a nie
odwrotnie. Znając historię Rosji i siedemdziesięcioletnią historię Związku Radzieckiego, nader
trudno uwierzyć, że możliwe tam będzie zbudowanie w najbliższym czasie form demokra−
tycznych.

Tak więc to, co zaczęło się pod hasłami wolności i równości, skończyło się niewolą i segre−
gacją ludzi na „łagierników”, bezpartyjnych, towarzyszy i hierarchię partyjną.

Dziś łatwo wykazywać manipulacyjny charakter propagandy zarówno hitlerowskiej, jak
i bolszewickiej. Ta ostatnia była sprytniej osłonięta hasłami sprawiedliwości społecznej, wolno−
ści i komunistycznej równości, wprowadzając dyktaturę oligarchii partyjnej na terenie całego
imperium.

Można się zastanawiać, gdzie tkwiły źródła słabości i nieodporności mas ludzkich wobec
tej haniebnej manipulacji szczytnymi ideami. Odpowiedź jest tylko jedna: brak dojrzałości
obywatelskiej, przenikliwości politycznej, zdrowego rozsądku i wykształcenia nie pozwalały na
demaskowanie propagandy i rzeczywistych celów obu tych wielkich i groźnych procesów.
W ideologii hitlerowskiej przeważały hasła wolności, ale tylko dla aryjczyków, w ideologii
komunistycznej – równości.

Kłopoty z demokracją

Brak dojrzałości obywatelskiej, przenikliwości politycznej, łatwe poddawanie się przemoż−
nej propagandzie, niski poziom wykształcenia i kultury stwarzał warunki do łatwego manipu−
lowania masami przez propagowanie szczytnych haseł, za którymi kryły się narodowe ego−
izmy, zimna kalkulacja, amoralne wejrzenie na ludzką egzystencję.

Wprowadzenie demokracji i jej haseł nie jest bowiem po prostu przeformowaniem obo−
wiązujących praw; jest sprawą przemiany świadomości. Trzeba przy tym widzieć zakres
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i esencję wolności i równości. Anarchicznie pojmowana wolność jednostki niszczy równość
członków społeczeństwa. Stąd wolność w demokracji jest sprawą wyrzeczenia się znacznej
części tego, co jednostka uważa za wolność na rzecz dobra współobywateli, dobra współżycia
społecznego. Wolność jest ucieczką od zależności ku pełnej swobodzie. Pełna swoboda jest ide−
ałem, który może realizować swobodna jednostka na bezludnej wyspie. W społeczeńst−
wie wolność każdego jest ograniczana przez kryterium pożytku ogólnospołecznego – wszyst−
kich obywateli. Wolność jednostki w każdym społeczeństwie jest ograniczona. Chodzi jednak
o to, aby nie była ograniczona samowolą tyrana, panujących klas społecznych, oligarichii roz−
maitych organizacji, a jedynie wspólnym interesem całego społeczeństwa. Obywatel państwa
demokratycznego to nie jest ten, któremu wszystko wolno, lecz ten, kto rozumie ograniczenia
stanowiące wymóg prawidłowego współżycia, poczuwa się do odpowiedzialności za swoje
czyny wobec społeczeństwa.

Demokracja jest bardzo trudnym ustrojem społecznym w rozmaitym znaczeniu tego sło−
wa. Po pierwsze, jest spora liczba różnych rozwiązań dotyczących wyboru i sposobu sprawo−
wania władzy oraz kontroli społecznej nad sprawującymi władzę. Tradycyjny podział władz,
wyeksponowany przez Monteskiusza, zapobiega tylko najgrubszym nadużyciom władzy, tam
gdzie wszystkie rodzaje władz zbiegają się w jednym ręku: ustawodawcza, wykonawcza
i sądownicza. W takim układzie dla jednostki nie ma innego ratunku, jak tylko pokorne pod−
danie się najdzikszym nawet wymysłom, chyba że jednostka świadomie podejmuje walkę
o zmianę.

Po drugie, z wyrazem demokracja splotło się wiele innych pojęć, oznaczających jakby jej
rodzaje czy odmiany: demokracja szlachecka, demokracja parlamentarna, demokracja socjali−
styczna, demokracja liberalna. Mówiąc demokracja, myślimy o takim ustroju, w którym nikt
nie jest pozbawiony praw obywatelskich na skutek pochodzenia, wykształcenia, cenzusu ma−
jątkowego.

Na ogół wszyscy się zgadzają, że pełnię praw obywatelskich zyskuje człowiek pełnoletni,
dojrzały, mogący rozumieć swoją odpowiedzialność za czynności wynikające z ustroju. Długi
czas toczyły się boje o dopuszczenie do pełni praw obywatelskich kobiet, niekiedy ludzi ubo−
gich, niekiedy o niskim poziomie wykształcenia. Prawo demokratyczne obdarza pełnią praw
obywatelskich wszystkich, wyjąwszy młodzież, która nie ma biernego i czynnego prawa wy−
borczego.

Korzystanie z pełni praw obywatelskich wymaga znajomości mechanizmów ustroju de−
mokratycznego, sposobu wyłaniania władzy, kontroli w granicy uprawnień jednostki w jej
działaniu i uznania prawa, które wszyscy akceptują. Tylko w bardzo małych grupach można
się obejść bez powoływania pośrednich ciał, rozmaitych reprezentacji i pośredniego wyłaniania
ludzi obejmujących najwyższe urzędy. Tak było w starożytnym greckim polis. Dzisiejsze wie−
lomilionowe państwa nie mogą w każdej sprawie zasięgać opinii obywateli, muszą działać
sprawnie i szybko. Dlatego wyłania się przedstawicielstwo społeczne w postaci parlamentu
obdarzonego władzą ustawodawczą, a ten z reguły uchwala mechanizmy powoływania innych
władz państwowych.

Współczesne państwa ze swą olbrzymią liczbą obywateli wymagają znacznej administra−
cji, która tworzy mało przejrzystą strukturę o rozmaitych kompetencjach, wśród których trud−
no się zorientować przeciętnemu obywatelowi. Współczesna demokracja wymaga wiedzy
o strukturze i funkcjach wyłonionych władz, o prawach i obowiązkach obywatelskich, ale
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przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za współudział w kreowaniu władz i akcepta−
cję sposobu wykonywania władzy.

W monarchiach, dyktaturach i państwach absolutystycznych człowiek był odpowiedzial−
ny za siebie, ale tylko w ograniczony sposób. Niektóre z dyktatur sięgały głęboko w życie ro−
dzinne i w życie osobiste, usiłowały regulować wszystkie dziedziny społecznego trwania. Prze−
ciętny człowiek nie miał żadnego wpływu na konstytuowanie się i zmiany władzy, ale też nie
ponosił odpowiedzialności za jej działania, choć ponosił konsekwencje umotywowanych lub
nieumotywowanych jej posunięć.

Demokracja to zupełna zmiana stanu obywatelskiego. Z przedmiotu rządzenia takiej czy
innej władzy każdy obywatel staje się sam podmiotem i powołuje władzę, której zarządzenia
respektuje, ponieważ wyrażają one interes społeczny. Aby się tak jednak stało, ogół mieszkań−
ców musi osiągnąć świadomość obywatelską, to jest posiąść wiedzę o kreowaniu władzy, jej
mechanizmach, uprawnieniach, kontroli. Musi umieć podporządkować się nieprzyjaznym dla
siebie zarządzeniom, które mają na celu interes społeczny, wyrzec się niejednokrotnie własnych
korzyści, części swej swobody dla dobra ogólnego. Wymaga to ogromnie złożonej wiedzy
o istocie potrzeb społecznych i sposobach ich zaspokojenia, o różnych możliwościach rozwią−
zywania trudnych sytuacji. Ani prawa, ani obowiązki obywatelskie nie wyczerpują się w gło−
sowaniach, które demokracja zarządza dla zmiany władz czy zasięgnięcia opinii obywateli
w sprawach o powszechnym znaczeniu. Dojrzały obywatel współżyje z kłopotami i osiągnię−
ciami swojego kraju, dba o jego dobro i o dobro współobywateli; wszystko, co czyni, jest dyk−
towane przekonaniem, że tylko dobrze urządzony wspólny dom może dać konieczne dla życia
bezpieczeństwo i warunki godnej egzystencji.

Ta właściwość demokracji sprawia, że każdy jej uczestnik, mając wpływ na wybór wła−
dzy, sposoby jej działania i całokształt życia społecznego, ponosi odpowiedzialność za trafny
wybór swoich reprezentantów i w ślad za tym za to wszystko, co wybrana przezeń władza
zarządzi. Wymaga to z jednej strony wewnętrznej karności, zdyscyplinowania i posłuchu dla
zarządzeń, wykonywania prawa sformułowanego w imię dobra współobywateli, z drugiej zaś
poczucia odpowiedzialności za wszystkie czynności publiczne lub wpływające na tok spraw
publicznych. Tylko wówczas obywatel staje się podmiotem, gdy narodziła się w nim odpowie−
dzialność za jego współuczestnictwo w życiu zbiorowym.

W Polsce zachodzi obecnie proces przekształcania ustroju totalitarnego, zwanego „socja−
listycznym”, w ustrój demokratyczny. Wymaga to przeprowadzenia gruntownej reformy
w trzech dziedzinach. Pierwszą jest sfera prawna. Złożony gmach przepisów prawnych, budo−
wany przez 45 lat, ulega rozkruszeniu i na jego miejsce pojawia się prawo demokratyczne. Jest
to sprawa bardzo zawikłana, jeśli chodzi o ustrój, którego sama nazwa – demokratyczny – nie
wyznacza precyzyjnie wszystkich elementów budowy pożądanego ustroju. Przed przedsiębra−
nymi zmianami powinna się więc pojawić wizja przyszłego ustroju przynajmniej w najważ−
niejszych jego rysach. Po takiej pracy projekcyjnej można przystępować do przemiany systemu
prawnego, stosując obmyśloną wpierw metodę i harmonogram pracy, aby wprowadzone zmia−
ny nie powodowały niepotrzebnych nieporozumień i ich realizacja przebiegała gładko.

W zakresie systemu prawnego wszystko rozgrywa się w przestrzeni przepisów, które nie
bronią się przed skreśleniem i formułowaniem nowych. Trudność polega na tym, aby nowo
wprowadzany system był spoisty i konsekwentny i aby jego realizacja przebiegała bez zakłó−
ceń. O wiele trudniejsza sprawa jest z dziedziną następną – dziedziną gospodarki. Tutaj bo−
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wiem nie tylko trzeba mieć wyprzedzającą wizję przyszłego obrazu procesów i stosunków
gospodarczych i postępujących w ślad za nią zarządzeń i zmian, ale także trzeba się liczyć
z dużymi oporami dotychczasowych organizacji gospodarczych, dostarczających ludziom na
kierowniczych stanowiskach różnorodnych satysfakcji. Stąd opory realizacyjne mogą się tu
okazać daleko silniejsze niż w przypadku przemian prawnych.

Trzecim wreszcie zakresem zmian jest świadomość społeczna. Tę dziedzinę trzeba uznać
za najtrudniejszą, gdyż wdrażane przez dziesięciolecia przekonania i postawy persewerują
w świadomości i samo racjonalne przekonywanie nie jest wystarczające. Trzeba czasu i naby−
wanego powoli przez społeczeństwo doświadczenia, aby przekonało się do zmian i dokonywa−
ło wysiłku przestawiania się na inne myślenie. Zajdzie tu poważna przemiana układów warto−
ści, gdyż nowy porządek społeczny i gospodarczy, nowy porządek ustrojowoprawny wymaga
nie prostego przyzwyczajenia się do jego istnienia, lecz przestawienia wewnętrznych elemen−
tów układu wartości, stosownie do wartości, które ma pielęgnować nowy ustrój.

Dodać przy tym trzeba, że choć demokracja opiera się na koncepcji natury ludzkiej i jej
właściwości, to w interpretacji tejże natury zachodzą poważne różnice i trudności. Mówi się
o niezbywalnych prawach jednostki ludzkiej. Ale niezbywalne prawo do wolności napotyka na
takie samo prawo innych jednostek. To oznacza, że ponad prawem indywidualnym musi za−
panować prawo zbiorowości, ograniczające nadmierne skłonności jednostek – dla zaspokajania
takich samych praw innych jednostek. Wolność jednostki jest więc ograniczona prawem innych
do tejże wolności. Wolność może być realizowana w ramach zakreślonych społecznie. Niezby−
walne prawo jednostki dotyczy także równości obywateli. Ludzie jednak z urodzenia są nie−
równi, niejednakowo wyposażeni i fizycznie, i duchowo; najstaranniejsze wychowanie nie wy−
równuje tych różnic, zresztą ku pożytkowi społecznemu, ponieważ ci szczególnie uzdolnieni
w jakichś kierunkach tworzą kulturę. Trzeba więc interpretować równość obywateli jako równość
wobec prawa, któremu wszyscy jednakowo podlegają i równość wynikającą z destrukcji przywi−
lejów stanowych, klasowych, majątkowych, partyjnych, wynikających z płci, pochodzenia itd.

Niezbywalnym prawem jednostki jest prawo do godności własnej i życia godnego, i to
właśnie trzeba stworzyć wspólnym wysiłkiem. Ale w zamian za to jednostka podejmuje całe
brzemię odpowiedzialności za los własny i wspólny, społeczny, gdyż ma decydować, komu
oddać władzę i decyduje przez to o kierunkach rozwoju. Z prawa do wolności wynika nie−
zmiernie ważne prawo do stowarzyszeń, którego z reguły nie uznają totalitaryzmy, dopusz−
czając tylko takie stowarzyszenia, związki, towarzystwa, które realizują politykę danego tota−
litaryzmu. Demokracja daje jednakowe prawa i obowiązki wszystkim obywatelom. Najważ−
niejsza jest nie tylko umiejętność korzystania z praw i wykonywania obowiązków obywatelskich,
lecz właśnie umiejętność życia na własną odpowiedzialność i służenia tym wartościom, które
mają rozkwitać w społeczeństwie demokratycznym.

Polacy po utracie niepodległości stawiali za główny cel jej odzyskanie, ale równocześnie
rozwiązywali zagadnienie, jaka miała być przyszła Polska. Wyjąwszy zdecydowanych konser−
watystów, zgrupowanych wówczas około Hotelu Lambert, znakomici myśliciele, poeci, działa−
cze projektowali Polskę demokratyczną. Taką ją widział Juliusz Słowacki, działacze Towarzy−
stwa Demokratycznego Polskiego, Lelewel i jego zwolennicy a później filozofowie: Bronisław
Trentowski, Karol Libelt, August Cieszkowski. Zdawali sobie sprawę z trudności konstrukcji
demokratycznego społeczeństwa. Adam Mickiewicz podkreślał znaczenie świadomości i odpo−
wiedzialności, gdy pisał z przekąsem na temat wszechwładztwa ludu: Ludu głosuj i zrób mi ze
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słoty dzień ładny, Bo ja sceptyk szkaradny, wątpię, żeś wszechwładny. Lud musi dojrzeć do demo−
kracji, musi znać swoje możliwości i ograniczenia. Dlatego z dwóch dróg budowania demokra−
cji romantyzm wybierał tę, która preferowała rozwijanie świadomości obywateli, a nie drogę
narzuconych ustaw. W wysiłku duchowym widział właściwą drogę rozwoju społeczeństwa. Tę
samą drogę widział Zygmunt Miłkowski, powołując do pracy nad szerzeniem oświaty i rozwo−
jem świadomości legendarną konspirację ponadzaborową – Związek Młodzieży Polskiej, który
podjął zadanie szerzenia oświaty poprzez tajne i jawne organizacje oświatowe (Towarzystwo
Oświaty Narodowej i jego pochodne), organizacje młodzieżowe (PET, TTZ−ety), robotnicze
(Związek im. Kilińskiego) itd. Miłkowski przez powołanie ZET−u uratował polskość rozrywaną
przez trzy zabory – germanizowaną i rusyfikowaną. Ruch wywołany przez ZET ujawnił się
w literaturze jako „Młoda Polska”, dając zupełnie nowe impulsy polskiemu patriotyzmowi.

Wielkie wysiłki intelektualistów i szerzenie oświaty nie rozstrzygnęło trudności budowy
ustroju demokratycznego, który wymaga wielkiej dojrzałości społecznej, widzenia związków
między działaniem i jego społecznymi konsekwencjami oraz poczucia odpowiedzialności za
swoje działania przede wszystkim u parlamentarzystów, ale także u wszystkich działaczy
i urzędników, a także w masach wyborców.

Tych problemów nie rozwiążą ustawy i rozporządzenia; wymagają one nawet czegoś
więcej od popularnie pojmowanej oświaty, mianowicie duchowych wysiłków całego społeczeństwa,
a w tym jego duchowych przewodników rozświetlających trudne drogi rozwoju de−
mokracji.

Unia nie jest (jeszcze) wspólnotą

Jak się powinien czuć spadkobierca narodu, który stworzył pierwszą w Europie a drugą
na świecie Konstytucję? Konstytucja uchwalona przez przedstawicielstwo narodu jest dowo−
dem jego dążeń demokratycznych. A za mną stoi nie tylko pierwsza europejska Konstytucja
ale i pierwsze ministerium oświaty – Komisja Edukacji Narodowej, która stworzyła podwaliny
pod nowoczesne szkolnictwo. Z niej czerpali natchnienie działacze tajnego nauczania w okresie
zaborów, z niej czerpali jak ze źródła twórcy szkolnictwa II Rzeczypospolitej, którzy zbudo−
wali nowoczesną oświatę, pokonując opór trzech różnych systemów szkolnych, gdyż każdy
zaborca tworzył własny system wynaradawiania ludności.

Więc czego mam oczekiwać od Europy, której rządy przypatrywały się rozszarpywaniu
Pierwszej Rzeczypospolitej, owego wyjątkowego w owych czasach państwa, przygarniającego
wszystkich uciekinierów, kraju o kwitnącej kulturze.

Komisja Edukacji Narodowej to był kamień węgielny dla tworzenia nowego społeczeń−
stwa, gdyż wolne, demokratyczne społeczeństwo wymaga wysokiego poziomu samodzielno−
ści, wiedzy, poczucia odpowiedzialności u każdego ze swoich członków. I to miała zapewnić
oświata, edukacja, szkolnictwo.

Narody europejskie oceniały nas dobrze. Ponad dwadzieścia lat temu wygłaszałem wy−
kłady w Ingelheimie, w tamtejszym wyższym uniwersytecie ludowym. Dyrektor tego uniwer−
sytetu dał mi książeczkę poświęconą przyjęciu w Ingelheimie powstańców−emigrantów z Pol−
ski. To wbrew Prusakom ta zachodnioniemiecka społeczność była pełna współczucia i pomocy
dla wygnańców i organizowała szereg imprez publicznych dla złagodzenia ich losu.

Wymieniamy tu wspaniałe tradycje. Ale Polacy są inni, niż wyglądałoby z tego przeglądu
tradycji. Złożyło się na to wiele przyczyn. Jedną, może główną, postaram się przedstawić.
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Co nam zaoferowała Unia?

Zwolennicy wstąpienia do Unii mitologizowali jej właściwości, gdyż Unia jest ogromnym
zbiorowiskiem różnorodnych idei i przedstawia bardzo idealistyczną wizję tworzenia z całej
Europy jednolitej organizacji, zdolnej do współzawodnictwa z takimi nadpracowitymi naroda−
mi jak Chiny czy Japonia a prawdopodobnie także Wietnam i inne azjatyckie narody, a jedno−
cześnie ze Stanami Zjednoczonymi, reprezentującymi najwyższy wysiłek badawczo−naukowy
i wynalazczy, zapewniający Stanom przewagę techniczną także w zarządzaniu informacjami.

NATO jest sojuszem obronnym; Unia może chciałaby nim być, jednakże dotąd jej moce
obronne nie są gotowe do elastycznego i szybkiego działania. Natomiast zapewniała coś, co
można nazwać wyrównywaniem poziomu gospodarczego. Na Hiszpanii skupiły się przede
wszystkim uprzednie wysiłki i Hiszpania stała się beneficjentem wielu środków pomocowych.
Wejście nowych krajów do Unii zaowocowało szokiem emocjonalnym. We Francji przestraszo−
no się polskich „hydraulików”, a w ogóle podzielano możliwość zużytkowania nadmiaru pol−
skich pracowników.

Ujawniają się stosunki w Unii jako rywalizacja i współzawodnictwo o fundusze, o przy−
wileje. Właściwie trudno zapomnieć, że w 1939 roku Francja i Wielka Brytania interweniowały
tylko słownie, pozostawiając Polskę samą w nierównym boju z armią hitlerowską. Jak dotąd
żaden z rządów nie wyraził z tego powodu żalu. Nie protestowano też przeciwko napadowi
Armii Czerwonej na Polskę mimo paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. Wreszcie to
mocarstwa zwycięskie zgodziły się na oddanie Polski, jedynego sojusznika, pod władzę Kremla.

Trzeba pamiętać, że początkiem Unii była „Wspólnota Węgla i Stali”, tj. porozumienie
czysto gospodarcze. Dążenie do wyrównywania poziomów gospodarczych stanowiło potężną
zachętę dla słabych gospodarczo państw, jakim była np. Hiszpania i jest dotąd Grecja. Anali−
zując swoje polskie wrażenia, myślę, że członkostwo w Unii jest bardzo pożyteczne, ale wyma−
ga ostrożnego traktowania, gdyż gospodarczo Unia występuje wprawdzie z różnymi rodzaja−
mi pomocy, ale równocześnie z wieloma rodzajami ograniczeń dla naszych różnych dziedzin
gospodarowania. Dotyczy to rolnictwa, górnictwa i innych gałęzi przemysłowych. Wynikające
stąd restrykcje przyczyniły się do masowych zwolnień i powiększenia liczby bezrobotnych.

Ze stanu, w którym ujawniły się różnice stanowisk przy uchwalaniu ostatniego budżetu
Unii, wyciągam wniosek o konieczności modyfikowania stanowiska wobec Unii jako całości
i konieczności zawierania dwustronnych umów.

Tyle o sprawach polityczno−obywatelskich. Ideologia demokratyczna, którą przynosi jako−
by Unia, jest w niezgodzie z koncepcjami liberalnej wolności, której realizacja pozbawia demo−
krację demokratyczności, oddając w niewolę grupom kapitałowym i globalizacji prowadzonej
przez ponadpaństwowe potężne firmy. Indywidualistyczno−liberalne propozycje płynące z Unii
godzą jednocześnie w idee patriotyzmu. Wynosząc wysoko prawa jednostki, usprawiedliwiają
exodus młodzieży z narodu, a nawet sprawiają, że jest on poczytywany za czyn moralnie
prawidłowy; niestety sprzyja to wykorzenieniu poważnej części młodzieży, która przywdziała
już kosmopolityczny kostium i najlepiej czuje się tam, gdzie dobrze płacą. Osłabienie patrioty−
zmu przez wizje unijne niepokoi, gdyż historia przyczyniła się dostatecznie do jego osłabienia.
Ostatnia wojna wyniszczyła nurt patriotyczny, spowodowała wymordowanie przez hitlerow−
ców i bolszewików polskiej inteligencji, głównego siedliska patriotyzmu.

Od dawna rzadko można spotkać w publicystyce i w opracowaniach z humanistyki takie
słowa jak „naród’, „patriotyzm” a nawet „ojczyzna”, wyjąwszy „małe ojczyzny”. Porywy patrio−
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tyczne są w wypowiedziach liberałów uważane za przejaw zaściankowości i prowincjonalizmu.
Można odkryć niektóre z przyczyn tego stanu. Wielcy działacze ruchu patriotycznego (w tym
członkowie elitarnego ZET−u) wyginęli na frontach drugiej wojny światowej, w łagrach hitle−
rowskich i w bolszewickich „gułagach”. Obie strony z zajadłością tępiły polską inteligencję
w mordowniach, których symbolem jest Katyń i Auschwitz−Birkenau.

Ideologowie partyjni atakowali w okresie PRL dwie zasadnicze wspólnoty: rodzinną
i narodową. Atak na rodzinę prowadzono w imię patriotyzmu partyjnego, którego symbolem
stała się postać Pawlika Morozowa. Naruszenie więzów rodzinnych to jedna z przyczyn chęt−
nego porzucania kraju rodzinnego dla lepszego zarobku.

Może nic bardziej nie charakteryzuje stosunków w Unii Europejskiej jak wizyta w Kalinin−
gradzie prezydenta Chiraca i kanclerza Schrödera. Wmawiają w nas, że była to zwykła przy−
jacielska wizyta, tak jakby władający potężnymi siłami przywódcy mieli czas na towarzyskie
odwiedziny. Obaj zachodni politycy wyrazili tym pogardę dla stanowiska i interesów człon−
ków Unii sąsiadujących z Rosją. Tę pogardę dla znaczenia Polski w Unii wcześniej już wyraził
Chirac w czasie dyskusji nad nowymi ustaleniami Unii, mimo że sam nie zdołał przekonać do
Konstytucji Unijnej swojego społeczeństwa. Scenariusz Kaliningradu żywo przypomina roz−
mowy Ribbentropa z Mołotowem; przekonywano nas, że były to tylko niewielkie uzgodnienia
dyplomatyczne. Później okazało się, że uzgodniono tam następny rozbiór Polski, który po−
twierdziły postanowienia jałtańskie w stosunku do wschodnich ziem Polski.

Drugą przyczyną było naruszenie więzów narodowych, odbywające się pod hasłem wła−
ściwego spojrzenia na dzieje narodu. Wszystko co wielkie w historii narodu zostało pomniej−
szone lub oszkalowane. Nie wspomniano o wielkim ozdrowieńczym zrywie narodu, jakim było
uchwalenie Konstytucji 3 maja, o powstaniu kościuszkowskim. Powstania były antyrosyjskie,
więc je pomijano. Pomijano nawet sąd Marksa o Polsce, stawiający ją jako wzór dążeń spo−
łecznych. Imię Piłsudskiego wykreślono dokładnie z publicystyki, tak samo jak imię Eugeniu−
sza Kwiatkowskiego. Realizowano wszechstronny proces wykorzeniania młodzieży ze wspól−
noty narodowej.

Posłuchajmy, co na temat wykorzenienia napisała Simone Weil: Zakorzenienie jest, być może,
najważniejszą i najbardziej zapoznaną potrzebą duszy ludzkiej. Zarazem jest to potrzeba, którą zwykle
trudno określić. Istota ludzka ma korzenie, jeżeli rzeczywiście w sposób aktywny i naturalny uczestni−
czy w egzystencji wspólnoty, przechowującej skarby przeszłości i obdarzonej poczuciem jutra. Uczest−
nictwo powinno być naturalne, to jest powstawać samoczynnie, dzięki miejscu urodzenia, otoczeniu,
zawodowi. Każda istota ludzka potrzebuje różnorodnych korzeni. Otrzymuje prawie wszystko w swo−
im życiu moralnym, intelektualnym i duchowym za sprawą środowisk, których jest naturalną częścią
(Simone Weil, Wybór pism, Paryż 1958, s. 247).

Wzbogacając tę roślinną metaforę, można dodać, że gleba rodzinna jest gęsta od proce−
sów emocjonalnych; wszystko, co się dzieje, jest nasycone najbardziej różnorodnymi uczucia−
mi. Tam jest początek wartościowania, a całe życie rodzinne odbywa się na podkładzie miło−
ści, zaufania, solidarności, poczucia bezpieczeństwa. Taka gleba stanowi pokarm dla uczuć,
wyobraźni, czynności umysłu i dlatego metafora korzeni wydaje się trafna.

Ale bogate uczuciowe życie rodzinne prowadzi często do rodzinnego egoizmu i dlatego
konieczne jest wyjście młodzieży poza ten bezpieczny świat. Można tu wzmiankować o ma−
łych ojczyznach, szkole, która powinna wyprowadzać dziecko poza opłotki rodzinnego ego−
izmu; ale następną, najbardziej znaczącą wspólnotą jest naród. Jest to wspólnota o wielkim
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znaczeniu. Norwid, który podobnie jak wielu romantyków uważał narody za zasadnicze pod−
mioty historii, widział je jako „wielowiekowe twory”, w których wysiłkiem kolejnych pokoleń
narastała tradycja, kumulowało się doświadczenie wspólnotowe, rozwijał język pełen znaczeń,
często pokrytych pajęczyną odległości lub przykrytych zasłoną świeżych doświadczeń. Kultu−
ra narodowa stanowi o wszechstronności w możliwościach zaspokajania wszelkich duchowych
potrzeb członków. Prawidłowy rozwój człowieka może się odbywać tylko poprzez uczestnic−
two w życiu rodzinnym i w życiu własnego narodu. Bez uczestnictwa w tych dwóch wspólno−
tach, lub uczestnictwie powierzchownym, następuje uwodzenie powierzchownymi zaletami
obcych środowisk, bogactwem, łatwością zarobku itd., czego następstwem jest wykorzenienie.

W Polsce procesy wykorzenienia powodowała wojna i okupacja, obca władza. Ostatnia
była połączona z eksterminacją polskiej inteligencji. Po wojnie mieliśmy władzę z obcego nada−
nia, podporządkowaną obcemu rządowi. Procesy wykorzeniania trwały nieustannie od roku
1939 do lat prawie 90. Niszczono z premedytacją chwałę polskich powstań, w tym i powstania
warszawskiego, niszczono symbole, usuwano w niepamięć bohaterów narodowych.

W wyniku tych działań nastąpiło odkorzenienie znacznej części młodzieży i dorosłego
społeczeństwa, które nie chce słyszeć zarówno o polskich cierpieniach, jak i polskiej chwale
i osiągnięciach. Wysokie wyniki matury z angielskiego i słabsze z języka polskiego są sygnałem
tych procesów, na skutek których tracimy część wykształconej młodzieży.

Przewrót dokonany przez „Solidarność” nie wsparł ruchu patriotycznego. Rządy solidar−
nościowe wywołały szereg afer, wzmogły korupcję, rozszerzyły złodziejstwo, bandytyzm. Jed−
nocześnie dla politycznych celów nawiązują do patriotycznych tradycji. Świadectwem tego jest
dwusetna rocznica insurekcji kościuszkowskiej, obchodzona prowincjonalnymi uroczystościa−
mi w Krakowskiem. Rocznica pierwszego wielkiego zrywu narodowego, początku walk o wolną
Polskę nie miała rangi występu jazzowego zagranicznego zespołu, który zwykle odbywa się
w Sali Kongresowej.

Stanisław Witkiewicz (ojciec) napisał o współczesnych mu kosmopolitach, że nie są oni
narodem, a sprawiają, że Ojczyzna nie ma granic i staje się domem zajezdnym spekulantów mówią−
cych po polsku (Witkiewicz S., Ostatnie słowa, Piotrków 1916, s. 4).

Choć różnorodne były powody wielkiej fali emigracyjnej lat osiemdziesiątych i dziewięć−
dziesiątych, jest dziwacznym niezrozumieniem spraw narodowych to, że emigrację tę poczytu−
je się za dokonanie rządowe. Staszic mówił, że dobry rząd powiększa ludność, zły rząd ją
zmniejsza. Równocześnie etos pracy, nierozłączny z demokratycznym patriotyzmem, nie zo−
stał wyniesiony jako wartość. To robiły rządy komunistyczne w zwichrowanym układzie war−
tości pracy dla dobra proletariatu.

Rządy postsolidarnościowe położyły nacisk na cwaniactwo („przyjeżdżajcie i bogaćcie
się”), popieranie spekulacji (brak opodatkowania giełdy a opodatkowanie dochodów z oszczęd−
ności), pobłażliwy stosunek do afer podkopujących budżet, łatwe wyprzedawanie majątku
narodowego cudzoziemcom (sprzedaż obcym akcji po cenach niższych niż dla własnych oby−
wateli), wreszcie kosmopolityczna ideologia grup „liberalnych”. W Zjednoczonej Europie znaj−
dujemy się osłabieni z dwóch powodów. Pierwszym jest osłabienie nurtu patriotycznego, który
może nie jest na Zachodzie szczególnie manifestowany (należy zauważyć, że rozporządzamy
dwoma słowami na oznaczenie stosunku do dziedzictwa narodowego: patriotyzm i nacjona−
lizm. Mówimy o patriotyzmie dodatnim, rządzie sprzyjającym rozwojowi narodowej kultury
i narodowej wspólnoty i przeciwstawiamy się nacjonalizmowi. Patriotyzm jest spokrewniony
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z ludowością, nacjonalizm z ksenofobią, ale tkwi głęboko w świadomości). Będzie to nas osła−
biało w warunkach migracyjnej swobody.

Drugą słabością naszego społeczeństwa jest niska akceptacja pracy jako wartości, wyra−
żająca się nawet w języku („pracuś” – przyjęcie słowa „pracoholik” w pejoratywnym znacze−
niu). Polak umie pracować i dobrze pracuje, ale jest pod nieustannym wpływem propagandy
giełdy i sukcesów osiąganych poza pracą. Proponuje mu się konkursy: w rodzaju „Zgadnij, jak
ma na imię Henryk Sienkiewicz, a weźmiesz udział w losowaniu 10 tysięcy złotych”. Pracowi−
tości Niemców, Holendrów, Francuzów, Anglików, a także Rosjan możemy przeciwstawić je−
dynie własną pracowitość, co przy dobrych kwalifikacjach i innych zaletach zapewni nam sza−
cunek narodów Zjednoczonej Europy. Pamiętajmy, że uczestnictwo w Zjednoczonej Europie
nie zmieniło charakteru poszczególnych narodów. Nadal wiele z nich pielęgnuje egoizm naro−
dowy, co widać we współzawodnictwie gospodarczym i posunięciach komisarzy unijnych
sprzyjających interesom rozmaitych nacji.

Jestem nie tylko obywatelem Unii, ale i polskim pedagogiem. Muszę więc wyrazić radość
z powodu szerokiego napływu literatury angielskiej, amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej,
włoskiej. To otwarcie na poszukiwania pedagogiczne całego świata owocuje wielką liczbą prze−
kładów i ożywieniem rynku księgarskiego w zakresie dydaktyki, problemów wychowawczych,
w ogóle humanistyki. To piękne zjawisko ma jednak dwa cienie. Jednym z nich jest mała selek−
tywność w przyswajaniu obcej literatury. Przewagę mają książki o pokroju pedagogicznych
sensacji, zrodzone w prądzie krytycznej filozofii, która ma wprawdzie zaskakujące osiągnięcia
teoretyczne, ale w zakresie pedagogiki trzeba je traktować ostrożnie, aby nie pozbawić wycho−
wawcy możliwości oddziaływania na wychowanka. Niestety wpływ niektórych przyswajanych
poglądów autorów zagranicznych jest również oparty na tych poglądach; koncepcje rodzime
mają charakter destrukcyjny w stosunku do utrwalonych w Polsce stanowisk, a nie wnoszą
elementów konstrukcyjnych. Drugim cieniem jest niedocenienie dorobku polskiego. Czyż nie
powinniśmy być dumni z osiągnięć Kazimierza Prószyńskiego, który skonstruował fantastycz−
ne elementarze zdobywające światowe uznanie i był jednym z tych, który wielu analfabetów na
terenie zaboru rosyjskiego nauczył czytać? Drugim był również niedoceniony Mieczysław Brze−
ziński. Oni w literaturze pedagogicznej są teoretycznie mniej widoczni. Dlaczego jednak peda−
godzy polscy nie widzą, „Chowanny” Trentowskiego, jednego z największych dzieł pedago−
gicznych w skali europejskiej? Kto ze współczesnych pedagogów polskich powołał się na nie−
go? Jak słabo wykorzystujemy poglądy pedagogiczne Konarskiego, Piramowicza, Bielińskiego,
Popławskiego, Staszica, Czackiego, Kołłątaja. Jak słabo znamy dorobek polskiej szkoły pracy
w okresie II Rzeczypospolitej, szkoły, która budziła podziw cudzoziemców. Dlaczego tak rzad−
ko, poza środowiskiem poznańskim, jest cytowany Cieszkowski i Libelt?

Pedagogika polska oderwała się w znacznej mierze od tradycji. Trzeba uznać wysiłek
naszych historyków wychowania, którzy z drobiazgową starannością wydobywają z archiwów
zapomniane i cenne dla historii wydarzenia. Ale zachowują się trochę jak archiwiści w para−
dygmacie Oświecenia: unikają sądów aksjologicznych i nie ukazują przez to wielkości swoich
odkryć.

To wszystko osłabia nasze samopoczucie jako Polaków i obywateli Unii, która jeszcze nie
jest wspólnotą i długo nie będzie. Jest związkiem państw starających się o uzyskanie dobrego
miejsca w międzynarodowym i międzykontynentalnym współzawodnictwie. I w tym związku
są równi i równiejsi, co pokazał ostatnio Chirac i Schröder. Mimo to cieszę się, że jesteśmy
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w Unii. Oby tylko nasi przedstawiciele w Brukseli byli rzeczywiście naszymi przedstawiciela−
mi, a nie przedstawicielami swoich partii, tak jak to widzimy w polskim parlamencie. To jest
wielkie zadanie naszych czasów.

Drugim wielkim zadaniem jest organizacja polskiej pracy. Nie negatywna walka z ko−
rupcją i bezrobociem, które wytwarzały między innymi rządowe działania „uzdrawiania go−
spodarki”, lecz pozytywna walka z właściwą organizacją polskiej pracy. Mamy piękny kraj,
żyzną ziemię, miedź, żelazo, węgiel, sól, siarkę i mamy 40 milionów rąk do pracy. Klasyk eko−
nomii Adam Smith dowodził, że kapitał wytwarza się przez użytkowanie ziemi i organizację
pracy, a to drugie było w Polsce w ostatnich czasach zaniedbane.

Tylko przy właściwej organizacji pracy, rozwoju małych przedsiębiorstw, wykorzystywa−
niu w kraju wynalazków uda się ujawnić pracowitość ludu polskiego, gdyż w obrębie i są−
siedztwie ludów pracowitych, a takimi są niewątpliwie Niemcy, Rosjanie, Czesi, Słowacy i Li−
twini, żyć może tylko naród równie pracowity. Wtedy, jak pisał Osmańczyk, w miejsce zależ−
ności słabych od silnych wytworzy się współzależność i uzyskamy wówczas należny nam
w Europie szacunek.

Przypisy
1  Xenofont, Hellenica.111.35
2  Szyszkowski W., Wenecja. Dzieje Republiki 726–1797, Toruń 1994, s. 18.
3  Tamże
4  Łaszewski B., Poglądy społeczno−polityczne Mickiewicza, Radom 1999
5 Nowacki T. i in. (red.), ZET w walce o niepodległość i budowę państwa, Warszawa 1996
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Fakty i refleksje na 60−lecie polskiej obecności w regionie.*
O uwarunkowaniach społecznych aktywności
oświaty zachodniopomorskiej (1945–2005)

Uwagi wstępne
Nie sposób w tak krótkim wystąpieniu odnieść się do wszystkich najistotniejszych proble−

mów związanych z uwarunkowaniami społecznymi, a głównie politycznymi, w jakich funkcjo−
nowała oświata zachodniopomorska w minionym 60−leciu. Jej rozwój, stagnacja lub regres
zostały zaprezentowane zarówno w bardzo obszernym tekście dr. Czesława Plewki (zamiesz−
czonym w książce pod jego redakcją Z dziejów oświaty zachodniopomorskiej 1945–2002), jak
i w artykułach (zawartych w tej książce) autorstwa poprzednich i obecnego kuratora oświaty,
którzy konfrontowali teoretyczne założenia, tzn. wytyczne władz, z własnymi doświadczenia−
mi. W moim artykule wstępnym zamieszczonym w tym opracowaniu charakteryzuję główne
etapy, uwarunkowania i mechanizmy przemian politycznych, które głównie jako przedłużenie
procesów centralnych występowały w regionie. Ważne też są specyficzne cechy Pomorza Za−
chodniego, które w pewnej mierze oddziaływały na kraj. Pragnę przypomnieć, że można do
nich zaliczyć: nadgraniczne i nadmorskie położenie, polonizację tej ziemi zamieszkanej do dru−
giej wojny światowej przez Niemców, specyficzną strukturę agrarną, obecność do 1990 r. gar−
nizonów radzieckich i rosyjskich, silny potencjał gospodarki morskiej, a co za tym idzie, kon−
takty społeczeństwa z różnymi obszarami świata, w tym doświadczenia Zachodu (znajomość
zasad funkcjonowania społeczeństw rozwiniętych państw liberalno−kapitalistycznych to jedna
z przyczyn wydarzeń Grudnia’70 i Sierpnia’80). Polscy pionierscy nauczyciele, którzy tu przy−
jechali po wojnie z różnych regionów, zgodnie z potrzebami polskiej racji stanu, niemal od
podstaw stworzyli sieć polskich szkół oraz instytucji kulturalnych i naukowych.

Dlaczego Polska otrzymała Pomorze Zachodnie?
Zakorzenienie duchowe i materialne danego narodu w nowym środowisku trwa przez całe

wieki (podobnie jak wykorzenienie). Rok 1945 ma tu szczególną rangę. Stanowi niekwestiono−
waną cezurę polskiej tu obecności, nie jest jednak jedynym punktem odniesienia.

Należy dziś przypomnieć, jakie warunki musiały być spełnione, aby w 1945 roku uformo−
wała się polska granica zachodnia ze Szczecinem, Koszalinem, Słupskiem. Wybitny uczony,
doktor honoris causa naszego Uniwersytetu, prof. Gerard Labuda, pisał na ten temat: Granica
na Odrze i Nysie nie jest tworem dnia wczorajszego lub z przedwczoraj. W stosunkach polsko−nie−
mieckich i polsko−niemieckim sąsiedztwie była ona obecna od początku zetknięcia się obu państw już
w X wieku, a przecież strumień przeobrażeń politycznych bezustannie zalewał ją „wodą zapomnie−
nia”, to w polskiej świadomości społecznej tkwiła ona nadal jako granica etniczna, kulturalna i histo−
ryczna. Dziwnym zbiegiem wydarzeń ze stanu uśpienia do życia wezwał ją znowu pakt Hitlera –
Stalina z dnia 23 sierpnia 1939 roku, który pomyślany jako akt rozbioru państwa polskiego, obrócił
się swoim ostrzem przeciwko jego autorom, wywołał wybuch wojny światowej, w toku której doszło
również do wojny na śmierć i życie między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Związkiem So−
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wieckim. Wielki historyk przypomina historyczne korzenie polskiej granicy zachodniej, ustalonej
latem 1945 roku. Zadecydowały o tym racje polityczne, ale w jakimś sensie były też istotne
uwarunkowania historyczne i moralne. Mówił o tym m.in. 1 marca 1945 roku w Izbie Gmin
ówczesny brytyjski wicepremier, a późniejszy premier, Clement Atlee. Oto fragment tego waż−
nego wystąpienia do deputowanych: Musicie przyznać szczerze i otwarcie, że za tę straszliwą rzecz,
która przeszła nad Europą, ponoszą odpowiedzialność przywódcy Niemiec i naród niemiecki, i oba−
wiam się, że jest bardzo wielu, którzy przyjęli owe ideały. Złamali oni stare bariery i dlatego nie
mogą apelować do starej Europy. Jeżeli oni muszą poddać się, powetować straty, to nie mają prawa
powoływać się na prawo moralne, które sami podeptali, ani prosić o litość i przebaczenie, którego
nigdy nie znali wobec innych. Nie uważam, że należy ich traktować tak, jak oni traktowali innych,
lecz nie mogę zgodzić się z tym, aby mieli prawo apelować do zasad moralności i prawa, które sami
całkowicie zignorowali. Mówiąc o konieczności przesiedlenia Niemców z terenów, które miały
otrzymać kosztem Niemiec inne kraje, brytyjski polityk powiedział: Przesiedlenie ludności w chwi−
li obecnej może być bardzo a bardzo bolesne, jednak o wiele lepsze, aniżeli długo jątrząca się rana, jaką
byłoby życie pod panowaniem narodów, których się nienawidzi.

Przywołuję te gorzkie słowa z tamtego okresu, mając pełną świadomość, jak dziś harmo−
nijnie układają się stosunki polsko−niemieckie, jak wiele współcześnie można by przywołać
konstruktywnych przykładów współpracy, także przygranicznej, regionów Polski i Niemiec.

Wracając jednak do sytuacji sprzed 60 lat, można skonstatować, że koncepcja zachodniej
granicy na Odrze, głoszona przez kręgi narodowe w dobie drugiej wojny światowej (a i wcze−
śniej obecna w polskiej świadomości), została w 1945 r. zrealizowana w złożonych, drama−
tycznych uwarunkowaniach przez polskich komunistów z PPR. Mimo takiej genezy naszej tu
obecności, a może właśnie dlatego, warto przywołać, jak sądzę, doniosłą myśl, sformułowaną
przez wybitnego katolickiego intelektualistę, polityka i publicystę „Tygodnika Powszechnego”
Stefana Kisielewskiego, który krótko przed śmiercią w 1990 roku pisał, że jemu i współcze−
snym Polakom potrzebna jest Polska dzisiejsza, ze Szczecinem, Wrocławiem, Opolem. Polska o lo−
gicznych granicach, z morzem, ze spławnymi rzekami, z obfitym rolnictwem, Polska nie rozdwojona
czy roztrojona wewnętrznie, Polska zdolna do życia w bogatej Europie. Autor tych słów, mimo że
uważał nie tylko Hitlera, ale i Stalina za ludobójcę, podkreślał, iż ten ostatni stworzył Polsce
granice, dzięki którym możemy żyć w poczuciu logiki, porządku geograficznego, ładu demograficz−
nego, jednolitego oblicza kulturowego.

Zanim jednak znany publicysta mógł sformułować taką optymistyczną tezę, mieszkańcy
polskich ziem zachodnich i północnych, w tym także Pomorza Zachodniego, musieli przejść
długą i bolesną drogę. Dla nas szczególnie ważne są losy Szczecina.

Między 26 i 30 kwietnia a 5 lipca 1945 roku dokonało się przejęcie Szczecina przez Polskę.
26 kwietnia niemieckie władze miasta poddały się wojskom 65 Armii II Frontu Białoruskiego.
Wcześniej trwały krwawe walki o przedmieścia. Wielu żołnierzy radzieckich zginęło (26 kwiet−
nia br. oddawaliśmy im hołd na Cmentarzu Centralnym). W 1945 roku miasto było wyludnio−
ne. 28 kwietnia rozpoczął urzędowanie tymczasowy prezydent polskiego Szczecina, inż. Piotr
Zaremba, mianowany na to stanowisko przez Rząd Tymczasowy. Trwała wojna. 30 kwietnia
Piotr Zaremba z własnej inicjatywy wywiesił na obecnym gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy
Wałach Chrobrego, gdzie zainstalował polską administrację miejską, biało−czerwoną flagę.
Mimo że później dwukrotnie na polecenie władz centralnych (które działały pod presją koalicji
antyhitlerowskiej) opuszczano Szczecin, data 30 kwietnia jest dla nas ważna, symboliczna. Piotr
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Zaremba tak pisze o tych wydarzeniach w swym pamiętniku: Szczecin, 30 kwietnia 1945 r. Dziś
o godzinie 8.15 wciągnięto polską flagę na gmach Urzędu pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej
w Szczecinie. Tak samo za ważny symbol uznać trzeba pierwszą mszę świętą odprawioną przez
polskiego księdza, Floriana Berlika, 6 maja 1945 r. w kościele przy ul. Bogurodzicy.

Jak trudna była sytuacja w mieście, świadczy m.in. dramatyczny meldunek pierwszego
wojewody szczecińskiego, Leonarda Borkowicza, do Bolesława Bieruta z 12 maja 1945 r.: Mel−
duję, że w Szczecinie wytworzyła się ogromnie trudna sytuacja, która wymaga interwencji najwyż−
szych władz państwowych (…), a nawet Moskwy. Władze sowieckie nie pozwalają na osiedlanie się
Polaków, w Szczecinie wyznaczono Niemcom i Polakom specjalne dzielnice. Władze sowieckie nie robią
różnicy między Polakami a Niemcami (…) Fala gwałtów, częste wypadki pobicia Polaków (…) urzęd−
nicy i pracownicy uciekają. Na razie panuję nad sytuacją, ale bez pomocy ludzi nie utrzymamy.

Po znanych międzynarodowych perturbacjach, które trwały od kwietnia do 5 lipca 1945 r.,
nastąpiło równe 60 lat temu korzystne dla Polski rozstrzygnięcie (jeszcze przed konferencją
poczdamską). Otóż 5 lipca 1945 roku przestała w Szczecinie działać dwuwładza, a właściwie
trójwładza (chodzi o radzieckiego komendanta wojennego, niemiecką administrację Ericha Wie−
snera i polską Piotra Zaremby). Radziecki komendant wojenny, wykonując dyrektywy władz
centralnych ZSRR (które działały w porozumieniu z rządami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno−
czonych), polecił działającej równolegle z Zarządem Piotra Zaremby niemieckiej administracji
z Erichem Wiesnerem na czele opuszczenie gmachu przy obecnym pl. Armii Krajowej oraz
przekazanie dokumentacji i biurek polskim urzędnikom powołanym przez prezydenta Zarem−
bę. Tak więc od 5 lipca 1945 r. po dzień dzisiejszy Szczecin jest polski.

Pragnę tu przypomnieć, że 2 sierpnia 1945 r. zwycięskie mocarstwa w Poczdamie za−
twierdziły faktyczną granicę Rzeczypospolitej na Odrze, Nysie i Bałtyku oraz zarządziły ewa−
kuację ludności niemieckiej (która do tej pory pozostawała na przyznanych Polsce terenach) do
stref okupacji brytyjskiej, amerykańskiej i radzieckiej. Zaakceptowano więc fakty dokonane już
przez polską administrację, która mając przyzwolenie władz radzieckich, zdążyła do tej pory
częściowo zakorzenić się na ziemiach pozyskanych. Formalnie konferencja zwycięskich mo−
carstw w Poczdamie założyła, że jej decyzje mają charakter tymczasowy, lecz w przyszłości
zostaną zaakceptowane przez konferencję pokojową z pokonanymi Niemcami. Do tego fak−
tycznie nigdy nie doszło.

Uznanie polskiej granicy zachodniej przez państwa niemieckie to proces długi i skompli−
kowany. W 1950 r. granice te uznała niesuwerenna Niemiecka Republika Demokratyczna,
w 1970 i 1972 r. demokratyczna i suwerenna Republika Federalna Niemiec, a w 1990 r. zjedno−
czone Niemcy.

Dziś będąca w Unii Europejskiej Rzeczypospolita Polska nie ma żadnych sporów granicz−
nych z sąsiadami. Dobrze układają się nasze stosunki z władzami i społeczeństwem RFN,
szczególnie z sąsiednim landem Meklemburgią Pomorzem Przednim. Niestety dają o sobie
znać, także w relacji z Niemcami, różne problemy podnoszone przez tzw. wypędzonych, repre−
zentowanych przez Erikę Steinbach i Pruskie Powiernictwo, a dotyczące spraw własności.
Wydaje się, że w tym względzie tak jak przed sześćdziesięciu laty, i dzisiaj wszystkie siły
polityczne w Polsce są zgodne, iż sprawa granic i własności na ziemiach pozyskanych w 1945
roku przez Polskę jest raz na zawsze zamknięta.
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Wokół integracji regionu z Polską i konsolidacji wewnętrznej
społeczeństwa pomorskiego

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że zarówno nasz region jest zintegrowany z resztą
ziem Rzeczypospolitej, jak i zamieszkujące tu społeczeństwo jest wewnętrznie skonsolidowa−
ne, i mimo pewnych cech specyficznych, jednoznacznie polskie. Aby taki stan mógł zaistnieć,
musiały być spełnione określone warunki. Pierwszym z nich było usunięcie ludności niemieckiej
(na ten temat wypowiedział się m.in. już cytowany Clement Atlee). Trzeba przypomnieć fakt,
że z prowincji pomorskiej w 1945 r. przed nadciągającym frontem uciekło około 60% ludności
niemieckiej (mieszkało jej tu przed wojną ok. 1 800 tys.). Następnie, zanim jeszcze zwycięskie
mocarstwa 2 sierpnia 1945 r. oficjalnie potwierdziły przyznanie tych terenów Polsce, wojsko
polskie i administracja za zgodą władz radzieckich usuwały stąd Niemców za linię Odry. Te
działania, nie wolne od nadużyć, dotyczyły około 350 tys. Niemców. Ten zgodny z polską
racją stanu, lecz niemający podstawy prawnej, proces, można nazwać wypędzeniem. Pozosta−
łych Niemców wysiedlono zgodnie z normami określonymi przez zwycięskie mocarstwa, zaś
stosunkowo niewielka część Niemców opuściła region w ramach ruchów migracyjnych, m.in.
tzw. łączenia rodzin w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Od wiosny 1945 r.
proces polonizacji regionu – obok wysiedlenia Niemców – polegał na przypominaniu słowiań−
skich i polskich korzeni (tu szczególną rolę odegrała oświata i kultura), likwidacji niemieckich
napisów, a nawet niektórych obiektów (dotyczy to także w pewnym zakresie historycznych
cmentarzy). Dziś takie zjawiska budzą określony duchowy opór, ale przez dziesiątki lat były od−
bierane przez społeczeństwo jako naturalne, zgodne z aktem sprawiedliwości dziejowej.

Doniosłą rolę w tym dziele odegrał Kościół katolicki, obejmujący swym zasięgiem około
90% społeczeństwa. W tym miejscu warto przytoczyć słowa Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefa−
na Wyszyńskiego, który w 1972 roku, w czasie pierwszego w historii ingresu biskupa szczeciń−
sko−kamieńskiego Jerzego Stroby, w jeszcze nie do końca odbudowanej katedrze szczecińskiej,
powiedział m.in.: Trzeba zaświadczyć, że zarówno Episkopat Polski, jak i cały Naród, a także jego
Władze – co nieraz już podkreślałem – w sprawie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich za−
wsze były zgodne. Oczywiście, gdy idzie o sposób jej załatwienia, istniały pewne różnice (…) Są to
wielkie tajemnice Opatrzności Bożej! Bóg tego chciał. Gdy przed wielu, wielu laty na prośbę prasy
niemieckiej napisałem artykuł, jak się zapatruję na problem polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach
Odzyskanych, rzecz ująłem tak: powrót Polski na piastowskie ziemie, śląskie i pomorskie jest wymow−
nym ostrzeżeniem Boga, Ojca ludów i narodów, dla narodów krwawych, które wywołują wojny. Sfor−
mułowanie to obiegło cały świat i bardzo nie podobało się elementom rewizjonistycznym, które były
zdania, że Polska jest tutaj „tymczasowo”. (…) Zmienna była sytuacja historyczna Kościoła i Narodu
polskiego na tych ziemiach. Ale widocznie jest wolą Bożą, aby Polska była tutaj, skoro jesteśmy dziś
w tych samych wymiarach terytorialnych, w których byliśmy w roku Tysiącznym.

Ta wypowiedź, głęboko patriotyczna, nie wymaga komentarza. Uzupełnić ją wszakże
trzeba o przypomnienie, że Prymas Tysiąclecia miał odwagę w 1965 roku podpisać list bisku−
pów polskich do biskupów niemieckich, w którym znalazły się słowa: „wybaczamy i prosimy
o wybaczenie”. Uważam, że to stwierdzenie, to przesłanie, które sprawdziło się w stosunkach
polsko−niemieckich, a wydaje się, że zaowocuje także w polsko−ukraińskich, jest również nam
Polakom w sprawach wewnętrznych – podkreślmy – bardzo potrzebne.

Symbolem polonizacji miasta i regionu, a także polskiego tu zakorzenienia jest również
jedyny żyjący honorowy obywatel Szczecina, długoletni ordynariusz diecezji szczecińsko−ka−
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mieńskiej, abp prof. Kazimierz Majdański, który w latach 1969–1992 miał ogromny wpływ na
kształtowanie psychiki mieszkańców regionu w duchu wierności polskiej racji stanu.

Ogromną rolę w procesie polonizacji i integracji odegrała kadra administracyjna i oświato−
wa na Pomorzu Zachodnim. Przypatrzmy się charakterystycznym postaciom.

Wokół losu i aktywności wybitnych postaci w regionie

Szczególnie znana jest z lat pionierskich aktywność społeczna, polityczna i intelektualna
takich osób kierujących województwem szczecińskim, jak pierwszy wojewoda szczeciński Le−
onard Borkowicz (związany z PPR), pierwszy apostolski administrator w Gorzowie (obejmują−
cy swym zasięgiem Pomorze Zachodnie) ks. dr Edmund Nowicki, pierwszy prezydent Szcze−
cina inż. Piotr Zaremba, starosta koszaliński Edmund Dobrzycki, lider PSL Jan Cybiński, wo−
jewódzki sekretarz PPS Eugeniusz Przetacznik. Ogromną rolę odegrali liderzy oświaty szczecińskiej,
a szczególnie pionierscy kuratorzy – Stanisław Helsztyński i Józef Kania.

Stanisław Helsztyński kierował oświatą szczecińską tylko przez kilka miesięcy, od kwiet−
nia do września 1945 r. A przecież odcisnął wielkie piętno na losach polskiej oświaty w regio−
nie. Dodajmy od razu, że ślad jego aktywności trudno nazwać inaczej niż wielce pozytywny
i symboliczny dla polskiej oświaty po dzień dzisiejszy. Był to uznawany intelektualista, wów−
czas, w 1945 r., doktor, a później profesor Uniwersytetu Warszawskiego, anglista, znawca tak−
że polskiej literatury, szczególnie twórczości Przybyszewskiego. Ten uczony, który w swej dro−
dze życiowej do 1945 r., jak zdecydowana większość kadry kierowniczej Urzędu Wojewódz−
kiego Szczecińskiego, nie był związany z lewicą, lecz z tradycyjnymi katolickimi kręgami polskiej
inteligencji, swymi płomiennymi apelami, niezwykłą pracowitością, szczerym patriotyzmem
wynikającym z jego drogi życiowej i wyznawanych wartości (to dzisiaj może brzmi banalnie,
ale to fakt) powodował, że na Pomorze ciągnęły rzesze nauczycieli z różnych zakątków kraju,
a nie tylko szczególnie mu bliskiej Wielkopolski. Helsztyński był pisarzem zarówno wtedy, gdy
stworzył szereg pięknych szkiców historycznych zebranych później w nagrodzonej książce
W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego (wznowionej w 1995 r. przez kuratora szczeciń−
skiego, a opracowanej przez kustosz Marię Frankel z Archiwum Państwowego w Szczecinie),
ale także gdy wydawał okólniki urzędowe. Nie spotkałem dotychczas tak pięknie pisanych
oficjalnych pism. Oto przykład (okólnik nr 25 z 25 sierpnia 1945 r.):

Z dniem 4 września 1945 r. rozpoczynamy pierwszy normalny rok szkolny na Pomorzu Za−
chodnim (…) Jeśli spojrzymy wstecz na poczynania nasze, możemy z nich być zadowoleni. W po−
przednim okresie czynnych było szkół powszechnych 42, nauczycieli 222, przygotowanych do pracy
czeka dalszych 388 szkół, 18 gimnazjów i liceów, 2 gimnazja kupieckie, 2 szkoły rolnicze, 1 liceum
pedagogiczne i szereg innych zakładów szkolnictwa zawodowego. Zabezpieczyliśmy tysiące gmachów,
sporo sprzętu i pomocy naukowych. Stworzyliśmy podstawy, na których z powodzeniem rozbudować
się może każdy odłam szkolnictwa polskiego na Zachodzie.1

Eseje historyczne prof. Helsztyńskiego nie opierały się na prawdzie, lecz głównie na legen−
dzie historycznej o polskim patriotyzmie Pomorzan, a szczególnie Gryfitów. Ten nieco bajkowy
obraz służył wówczas zupełnie konstruktywnie „ku pokrzepieniu serc” osadniczych.

Następcą Helsztyńskiego został Józef Kania, doświadczony przedwojenny nauczyciel,
związany z ruchem ludowym, Batalionami Chłopskimi, a w czasie urzędowania w Koszalinie
i Szczecinie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ten utalentowany organizator i dobry facho−
wiec w latach 1945–1947 starał się być maksymalnie neutralny politycznie w wypełnianiu swych
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urzędowych powinności, realizował uniwersalne wartości wynikające z nauczania i wychowa−
nia młodzieży. Uważam, że jego aktywność zasługuje na oddzielną pracę doktorską (rzecz
jasna, że nie działał sam, co wynika m.in. z pamiętników pionierów oświaty i wspomnianego
opracowania Czesława Plewki). Józef Kania został po przeprowadzonych pod terrorem wybo−
rach do Sejmu z 1947 r. wyrzucony z pracy pod zupełnie absurdalnymi zarzutami (o czym
piszę w pracy Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomo−
rzu Zachodnim (1945–1955).

Urząd kuratora po Józefie Kani objął w kwietniu 1947 r. Ignacy Klimaszewski, także for−
malnie związany z ruchem ludowym. Warto odnotować, że od tego momentu do końca Polski
Ludowej kuratorzy oświaty będą politycznie powoływani i odwoływani na wniosek władz
partyjnych i nadzorowani przez komitet wojewódzki partii, a administracyjnie przez resort
oświaty (którego obsadę kadry kierowniczej nadzorował właściwy wydział KC PZPR).

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na pewną, niewątpliwie dramatyczną, ewolucję
poglądów i zachowań pierwszego wojewody szczecińskiego. Leonard Borkowicz od 14. roku
życia znajdował się w kręgu niemal ortodoksyjnych, a można powiedzieć nawet fanatycznych
reprezentantów nurtu komunistycznego Polski. Gdy przybył do Szczecina w maju 1945 roku
(a na Pomorze Zachodnie dwa miesiące wcześniej jako pełnomocnik Rządu Tymczasowego
przy 2 Froncie Białoruskim), miał 33 lata. Do 1939 r. ten młody człowiek spędził pięć lat
w więzieniach II RP, w tym rok w Berezie Kartuskiej. W czasie wojny był m.in. kapitanem
frontowym Armii Czerwonej, jako major zastępcą dowódcy i dowódcą pułku w I Dywizji im.
T. Kościuszki LWP. Po wojnie związany z PPR i PKWN organizował „władzę ludową” na
Białostocczyźnie, był zastępcą komendanta MO. Pracując na stanowisku głównego organizato−
ra polskiej administracji w regionie (pierwszy wojewoda szczeciński), uczestniczył w prowa−
dzonej bardziej policyjnymi niż politycznymi metodami walce zdominowanych przez komuni−
stów władz z demokratyczną partią Stanisława Mikołajczyka – Polskim Stronnictwem Ludo−
wym. Mimo tego faktu, dzięki swoim ogromnym kompetencjom w polonizacji regionu, budowaniu
tu zrębów administracji polskiej, oświaty, nauki i kultury zyskał spory szacunek w społeczeń−
stwie, a nawet w jakimś sensie zrozumienie ze strony przeciwników politycznych. Gdy na prze−
łomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, w oparciu o fałszywe oskarżenia, został odsunięty
z życia politycznego kraju, przechodził skomplikowaną ewolucję od komunisty poprzez kon−
testatora−rewizjonistę do zdecydowanego, a nawet drapieżnego, antykomunisty o niezwykłym
jak na ten krąg ludzi antyradzieckim nastawieniu. Przypominam drogę życiową tego człowie−
ka także dlatego, aby uzmysłowić tym, którzy mogliby „szufladkować” człowieka raz na za−
wsze w jednym kręgu ideowym, że bywało tak, iż jeden człowiek miał kilka swych życiowych
odsłon, a w każdej z nich był wierny swym ówczesnym przekonaniom, które wszakże pod
wpływem faktów i zjawisk na nowo interpretował i wyciągał z tego wnioski.

Pierwszy prezydent Szczecina, Piotr Zaremba, to postać, którą w pewnym sensie można
porównać do wybitnego uczonego związanego z Narodową Demokracją – prof. Zygmunta
Wojciechowskiego, który w końcowej fazie drugiej wojny światowej z nurtu narodowego „Oj−
czyźnianego” przeszedł do zdominowanego przez komunistów obozu władzy, aby zrealizo−
wać epokowe, jak uważał, zadanie przejęcia przez Polskę oraz polonizację ziem nad Odrą
i Bałtykiem (utraconych w XII–XIV w.). Jego budzący kontrowersje kompromis dał mu prawo
do aktywnej pracy, zdecydowanie jednoznacznie zgodnej z polską racją stanu. Tak było z prof.
Wojciechowskim, założycielem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. A Piotr Zaremba? Wycho−
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wał się w kręgu narodowym, raczej antysanacyjnym, rzetelnie wykształcony, już w czasie wojny
przygotowywał się do pracy na Pomorzu Zachodnim, gdzie miał być szefem biura planowania
przestrzennego. Został pierwszym prezydentem Szczecina jako bezpartyjny fachowiec. Wiosną
1947 r. wstąpił do PPR dzięki namowie L. Borkowicza, który go politycznie popierał i chronił.
Oczywiście mógł tego nie robić. Zostałby jednak usunięty z pracy na margines życia społeczne−
go, a być może i poddany represjom (jego brat Paweł Zaremba był znanym na Zachodzie an−
tykomunistą, później zastępcą Jana Nowaka Jeziorańskiego w dyrekcji Radia Wolna Europa).
Można postawić pytanie, oczywiście retoryczne: co by Szczecinowi dało wyeliminowanie Za−
remby w 1947 r. z życia społecznego miasta i regionu? Tak się jednak nie stało. Był kompetent−
ny i oddany pracy dla miasta. Jego zasługi są powszechnie znane. Tak przynamniej sądziłem,
analizując wyniki plebiscytu „Gazety Wyborczej” na Szczecinianina Stulecia i „Głosu Szczeciń−
skiego” na „Pomorzanina”. Zdumiony byłem, gdy usłyszałem w ostatnich miesiącach głosy
ludzi utytułowanych, że prezydent Zaremba ponosi winę za to, że do Szczecina nie przeniesio−
no Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna. U każdego, kto zna realia, kompetencje prezydenta
i czas historyczny, w którym działał, musi to budzić wielkie zdziwienie. Sukcesem zakończyła
się jego praca na rzecz powołania Uniwersytetu Szczecińskiego – przewodniczył Komitetowi
Organizacyjnemu tej uczelni, która zainaugurowała działalność w 1985 roku. Ważnym źró−
dłem dziejów Szczecina są jego pamiętniki. Niektóre jego pomysły i przedsięwzięcia – także
w zakresie urbanistyki – budzą u współczesnych kontrowersje.

Wspomnieć też trzeba o innej nietuzinkowej postaci życia społecznego w okresie pionier−
skim – o liderze socjalistów szczecińskich, Eugeniuszu Przetaczniku. Był on zwolennikiem za−
chowania tożsamości PPS i starał się nie ulegać dominacji PPR. Został więc na przełomie 1947/
/48 roku bezpodstawnie oskarżony o „prawicowość” i inne domniemane przewinienia poli−
tyczne i wyrzucony ze Szczecina oraz z PPS.

Wielkie zasługi dla polonizacji regionu a następnie walki o demokratyczną Polskę miał też
wojewódzki prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Cybiński. Od początku swej działal−
ności w PSL do końca aktywności tej partii w regionie (połowa 1947 r.) był wierny zasadom
politycznym i ideowym głoszonym przez Stanisława Mikołajczyka – za co został usunięty z
Pomorza Zachodniego.

Chcę też przypomnieć znaną postać pierwszego apostolskiego administratora Kościoła
katolickiego w regionie zachodniopomorskim, ks. Edmunda Nowickiego, aby uwypuklić inte−
gracyjną rolę Kościoła w procesie polonizacji tej ziemi. On i jego następcy cieszyli się i cieszą
znacznym autorytetem w społeczeństwie.

Edmund Nowicki (13 IX 1900 – 10 III 1971) urodził się w Trzemesznie. Święcenia kapłań−
skie otrzymał 15 marca 1924 roku. Do 1927 roku był wikariuszem w Poznaniu. W latach 1927–
−1930 studiował prawo kanoniczne w Trybunale Roty Rzymskiej i Świętej Kongregacji Soboru;
następnie, aż do 1939 roku, pracował w kurii arcybiskupiej i Metropolitalnym Sądzie Duchow−
nym w Poznaniu. Na początku drugiej wojny światowej został zesłany do obozów koncentra−
cyjnych w Dachau i Güsen. Po wojnie podjął na nowo pracę w kurii arcybiskupiej w Poznaniu.
Od 15 sierpnia 1945 do 26 stycznia 1951 roku był administratorem apostolskim w Gorzowie
Wlkp. Jego zasługi dla polonizacji regionu i tworzenia struktur Kościoła katolickiego są po−
wszechnie znane i spopularyzowane. Ze swej funkcji został usunięty w ramach polityki partii
i państwa zmierzającej do wymuszenia na Stolicy Apostolskiej decyzji o ustanowieniu stałej
kanonicznej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych. Mimo że nie odnio−
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sło to skutku, pionierscy administratorzy (którzy mieli faktycznie uprawnienia biskupów po−
mocniczych Prymasa) utracili urzędy. Już po odejściu z Gorzowa ks. Nowicki otrzymał sakrę
biskupią (26 września 1954 r.), a stolicę biskupią w Gdańsku objął 8 grudnia 1956 roku. Został
pochowany w katedrze w Oliwie.

Oceniając późniejsze, ważne dla regionu i kraju, wydarzenia o charakterze politycznym,
istnieje potrzeba zaprezentowania postaci charakterystycznych dla takich wydarzeń, jak m.in.:
rewolta robotnicza w grudniu 1970 roku (i tu niełatwo jednoznacznie wskazać na osoby sym−
bolizujące te doniosłe i dramatyczne wypadki – oczywiście, pamiętamy o 16 lub 17 ofiarach
śmiertelnych). Znacznie łatwiej jest wskazać osoby, które historycy i politolodzy zaliczają do
inicjatorów i koordynatorów szczecińskiego Sierpnia ’80. Tu oczywiście najbardziej znana jest
postać przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, Mariana Jurczyka, obec−
nego prezydenta Szczecina, wokół którego nagłaśniane są kontrowersje tak w kontekście histo−
rycznym, jak i współczesnym. Nie budzi natomiast wątpliwości osoba księdza abp. Kazimie−
rza Majdańskiego, który w okresie od 1969 do 1992 r. był ordynariuszem diecezji szczecińsko−
−kamieńskiej. Należy przypomnieć postać ks. abp. Jerzego Stroby, pierwszego kanonicznego
ordynariusza diecezji szczecińsko−kamieńskiej, która powstała w 1972 r., wieńcząc wieloletnie
starania o unormowanie spraw administracji kościelnej na tej ziemi. Dodajmy, wysiłku władz
kościelnych i państwowych, które w tym zakresie miały jednoznaczne poparcie społeczne. Dużą
sympatią społeczną cieszy się również pierwszy ordynariusz diecezji koszalińsko−kołobrzeskiej,
91−letni bp Ignacy Jeż (podobnie, jak abp Majdański w okresie wojny więzień niemieckich obo−
zów koncentracyjnych). W roku ubiegłym (2004) minęła 80. rocznica urodzin abp. Mariana
Przykuckiego, pierwszego metropolity szczecińsko−kamieńskiego. Powołanie tej metropolii było
niewątpliwie wydarzeniem wysokiej rangi nie tylko religijnym, ale i społecznym. Można stwier−
dzić, że był to jeden z segmentów awansu duchowego Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Na pamięć zasługują tysiące twórczych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy bez
szerszego rozgłosu w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach budowali po−
tencjał gospodarczy, oświatowy, naukowy i kulturalny regionu. Wśród nich znajduje się wielu
nauczycieli.

Kilka słów o periodyzacji dziejów regionu w Polsce Ludowej

O okresie pionierskim, czyli latach 1945–1948, zostało już dużo powiedziane. Przejdźmy
więc do okresu wielkiej stalinowskiej centralizacji, czyli lat 1949–1955. Okres stalinowski spe−
cjaliści zgodnie oceniają jako najbardziej ponury z wielu względów w powojennych dziejach
Polski. Miał on oczywiście także swoje przełożenie na oświatę w kraju i regionie. Z jednej strony
podejmowano np. budowę i remonty szkół, tworzono sieć nowych jednostek od przedszkola
do szkół wyższych, walczono z analfabetyzmem, z drugiej następowało brutalne indoktryno−
wanie kadr i uczniów, nie mówiąc już o terrorze politycznym (i policyjnym), krzywdach wy−
rządzonych żołnierzom Armii Krajowej, byłym działaczom PSL, duchownym, a nawet partyj−
nym działaczom spod znaku „odchylenia prawicowo−nacjonalistycznego”. Odbywały się czyst−
ki kadrowe polegające na usuwaniu wielu uznanych nauczycieli i kierowników szkół, pracowników
kuratoriów, lecz, co wydaje się ważniejsze i bardziej smutne, łamano dotychczasowe postawy
ludzi, ich ład duchowy. Znaczna część kadry – wbrew swym dotychczasowym przekonaniom
– przyjęła obowiązującą doktrynę i mniej lub bardziej szczerze wprowadzała ją w życie. Jed−
nym z obszarów ingerencji władz w osobistą postawę nauczycieli była walka z Kościołem,
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usuwanie religii ze szkół, dość natrętna, choć nieskuteczna laicyzacja, a co za tym idzie, kon−
flikt sumienia, trudne dla nauczycieli i księży relacje związane z wychowaniem młodzieży.

Pragnę zwrócić uwagę, że obszarem, który nie budził sprzecznych uczuć, ocen czy postaw
Polaków także tu mieszkających – niezależnie od wyznawanego światopoglądu – był problem
niemiecki. Mimo podnoszonego niejednokrotnie przez niektórych naukowców problemu, że
usunięcie Niemców z ziem pozyskanych w 1945 r. to efekt aktywności zdominowanych przez
komunistów władz, faktycznie w tej właśnie kwestii (mimo konfrontacji czy zgoła walki
w innych obszarach) istniała jedność narodu – od księży po działaczy PPR, a potem PZPR.

Specjalną uwagę trzeba poświęcić problemowi wielkości i dramatu Października ’56, czyli
blaskom i cieniom 14−lecia rządów Władysława Gomułki. Bardzo szeroko o tym zagadnieniu
piszę w książce Od Października ’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno−politycznych
na Wybrzeżu (1956–1970). Chcę teraz zwrócić uwagę na kilka spraw, w sens upowszechnienia
których głęboko wierzę.

Należy nade wszystko odpowiedzieć na pytanie: kto „zrobił” Październik? Po oczywistej
konstatacji, że ma on związek z odwilżą po śmierci Stalina w Związku Radzieckim i w pań−
stwach przez ZSRR zdominowanych, trzeba podkreślić rolę robotniczego buntu w Poznaniu
(czerwiec 1956 r.), który wrażliwszym, mającym wyobraźnię członkom rządzącej partii dał
wiele do myślenia. Po tym wydarzeniu mamy rozłam w partii na „puławian” i „natolińczy−
ków”, mamy swoisty bunt intelektualistów, którzy dali się otumanić stalinowskiej wersji ko−
munizmu, a w dobie odwilży pisali takie utwory, jak Poemat dla dorosłych Ważyka, setki de−
maskatorskich artykułów w warszawskim tygodniku „Po prostu” czy szczecińskim „Ziemia
i Morze”. W Szczecinie (a obejmował on swoim wpływem duchowym także Koszalin będący
stolicą samodzielnego województwa) główne ośrodki kontestujące praktykę ustrojową to Poli−
technika Szczecińska z jej komitetem zakładowym partii, którym kierował Wit Drapich, wspo−
mniana redakcja „Ziemi i Morza” z bezpartyjną redaktor naczelną, literatką Marią Boniecką
i redakcja rozgłośni Polskiego Radia z Władysławem Daniszewskim (ówczesnym działaczem
partyjnym).

Z analizowanych materiałów archiwalnych wynika, że zdecydowana większość nauczycie−
li z entuzjazmem i radością powitała październikowy przełom i miała nadzieje na dalszy pro−
ces demokratyzacji. W tamtym klimacie dochodziło jednak do sporów ideowych, np. część
nauczycieli poparła akcję zawieszania emblematów religijnych w szkołach i powrót do nich
religii, część, wchodząc w konflikt z rodzicami, była odmiennego zdania. Później, już po po−
nownym usunięciu religii ze szkół (1961 r.), do konfrontacji państwo – Kościół, z wielką szkodą
dla integracji społeczeństwa, doszło w okresie obchodów milenijnych (1966 r.). Wówczas to
władze szkolne blokowały możliwość udziału uczniów w nabożeństwach i manifestacjach ko−
ścielnych. Pamiętać jednak trzeba i o akcji budowy tysiąca szkół na tysiąclecie, co oczywiście
miało pozytywny wymiar.

14−lecie Gomułki to niewątpliwie czas rozwoju sieci szkół, zwiększenia wyposażenia, kształ−
cenia kadr i doskonalenia ich umiejętności. Wielu fachowców współcześnie mówi i pisze (m.in.
w czasie Kongresu Zachodniopomorskiego, który odbył się dwa miesiące temu)2 , że gdyby
odrzucić tkankę już wtedy nie tak silnej indoktrynacji oraz lekceważenie nauki języków obcych
(w dzisiejszym tego słowa znaczeniu), to jakość wydawanych wówczas dyplomów, w tym
świadectw dojrzałości, generalnie rzecz biorąc, była lepsza niż dziś. Oczywiście tezę tę trzeba
naukowo udowodnić, ja zaś wskazuję tylko na dość powszechne odczucia nietuzinkowych ludzi.



77

Prof. Marian Wojciechowski z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie ze mną zapytał,
przygotowując recenzję mojej książki Od Października ’56 do Grudnia ’70…, dlaczego właśnie
w Gdańsku i Szczecinie doszło do dramatycznych wydarzeń grudniowych. Mimo, jak sądzę,
bardzo starannej – opartej na dostępnych źródłach – analizy procesów społecznych zachodzą−
cych wśród robotników, inteligencji, w środowisku kościelnym, twórców kultury etc., na to
pytanie w sposób jasny i zdecydowany nie jestem w stanie odpowiedzieć. Sytuacja w różnych
ośrodkach w kraju była wówczas podobna. Na pewno nie było tu większej biedy, a raczej
zarobki były wyższe (oczywiście pomijając Śląsk). Sądzę, że było tu także nieco więcej niż
gdzie indziej wolności i wiedzy o mechanizmach sterowania życiem społecznym, w tym ekono−
micznym, występującym na Zachodzie, a to dzięki portom, stoczniom, rybołówstwu daleko−
morskiemu i turystyce. Te czynniki mogły zadecydować o dramacie i wielkości Grudnia, który
tu właśnie miał miejsce i podważył zasady ideowe i praktykę sprawowania władzy w PRL.
Ale te problemy zasługują na oddzielną wnikliwą analizę (co naukowcy zresztą czynią).

Przejdźmy do okresu wielkich nadziei i rozczarowań lat 1971–1981 (dekada E. Gierka).
Jak wyżej wspomniałem, oświata stanowiła integralną, ważną część sieci instytucji kształtują−
cych psychikę mieszkańców regionu, wpływała na budowanie nadziei lub zniechęcenia czy
załamania w społeczeństwie. W zaprezentowanym obszernym tekście o dziejach oświaty za−
chodniopomorskiej przedstawiłem oceny dekady Edwarda Gierka i czasu „dwuwładzy” mię−
dzy sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. Jak wynika z tego materiału, będącego plonem sesji pn.
„Lata 1970–1980. Oczekiwania i rzeczywistość”, zorganizowanej w Instytucie Politologii Uni−
wersytetu Szczecińskiego, w pierwszych pięciu latach „gierkowskich”, w trakcie realizacji poli−
tyki „nowych perspektyw” i nasz region wiele zyskał. Jedni badacze podkreślają konstruktywną
rolę otwarcia się Polski na Zachód, wielkich inwestycji przemysłowych o charakterze morskim,
ubezpieczenia rolników indywidualnych, osiągnięć kulturalnych, inni koncentrują się na pętli
zadłużenia, podstawowych wadach systemu rozdzielczo−nakazowego, który musiał doprowa−
dzić do wielkiego załamania gospodarczego, a co za tym idzie, i do robotniczego buntu. Dał
on o sobie znać w czerwcu 1976 r. Lecz tym razem inspiracja nie wyszła z nadmorskiego regio−
nu. Po 1976 r. kontestowanie ustroju objęło różne kręgi inteligencji, w tym i niektórych nauczy−
cieli. Sprawa ta wymaga wnikliwego przebadania, już teraz ułatwionego, gdyż IPN udostęp−
nia bardzo obszerne, choć jednostronne materiały służby bezpieczeństwa, która penetrowała
wszystkie środowiska społeczne. W oparciu o tylko wyrywkową analizę źródeł mogę wszakże
powiedzieć, że oświata zachodniopomorska nie stanowiła dominującego obszaru, w którym
dojrzewała idea Sierpnia ’80 (choć wielu nauczycieli w tym nurcie było aktywnych).

Po wydarzeniach sierpniowych i powstaniu „Solidarności” panowało wielkie rozdarcie,
także wśród nauczycieli. Sytuacja ta utrzymała się również po wprowadzeniu stanu wojenne−
go, mimo że aktywiści „Solidarności” zostali odsunięci od wpływów na instytucje państwowe,
a niektórzy byli represjonowani. Tu znowu nasuwa się wniosek, aby te sprawy z wielką staran−
nością, bez stawianych z góry tez i wniosków, przeanalizować, bo już z perspektywy ponad
dwudziestu lat takie badania o cechach obiektywnych można prowadzić. Sądzę, że nastroje
społeczne, także występujące w kręgu nauczycielskim, poparte rozwojem sytuacji międzyna−
rodowej doby „pierestrojki”, legły u podstaw genezy „okrągłego stołu”, którego skutkami były
wybory „kontraktowe” 1989 r., potem demokratyczne wybory samorządowe w 1990 r., i ich
wynik – czasy III Rzeczypospolitej.

K. Kozłowski – Fakty i refleksje na 60−lecie polskiej obecności w regionie…
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Kilka słów o ostatnim 16−leciu

Co do politycznych i ekonomicznych uwarunkowań, w jakich działa oświata szczecińska
w dobie transformacji, a faktycznie po dzień dzisiejszy, pragnę zaprezentować pogląd, że na−
uczyciele pod względem preferencji politycznych znaleźli się we wszystkich partiach politycz−
nych działających w regionie po 1990 r. (zbadanie przez socjologów tego problemu, np. na
zlecenie władz oświatowych, wydaje się sprawą ważną i pożyteczną).

Wracając do uwarunkowań politycznych i ekonomicznych, w jakich po 1989 r. pracuje
polska szkoła w regionie, pragnę przywołać wypowiedź dotyczącą tych zagadnień, zaprezen−
towaną przez znaną działaczkę oświatową związaną z kręgiem „Solidarności” – dziś także
wiceminister edukacji. 26 kwietnia 2000 r. na konferencji nauczycielskiej mówiła: Sądzę, że od
1989 roku trwają w Polsce dwie ewolucyjne rewolucje: polityczno−ideowa i cywilizacyjno−ekonomiczna.
Nakładają się one na siebie, chociaż są mało przystające. Mamy na co dzień do czynienia ze światem
burzonych i budowanych pomników, patriotycznych rocznic, martyrologicznych wspomnień. To jeden
świat. Obok niego istnieje drugi – świat Mc Donald’sów, reklamy, telefonów komórkowych i bizne−
splanów. Mamy do czynienia z rzeczywistością krajobrazów popegeerowskich i nowobogackich willi
z wieżyczkami, rzeczywistością, w której wszyscy ze wszystkimi się kłócą. Obcujemy z nadmiarem
informacji, a nie cierpimy z powodu ich braku. Zakwestionowane zostały wartości, które niezależnie od
naszego stosunku do PRL należały do naszej tradycji, bo zakwestionowano egalitaryzm jako podstawę
sprawiedliwego systemu. Zakwestionowany został stereotyp, że zgoda buduje, niezgoda – niszczy: to
spór okazał się wartością, a nie zgoda. Wolność miała zapewnić także bezpieczeństwo. Nie udało się.
To tylko przykłady szoków świadomościowych.3  Jest sprawą oczywistą, że te uwagi dotyczą sytuacji
w skali kraju i mają swoje ważne przełożenie na region.

* Autor wykorzystał w tym referacie swoje wystąpienie podczas konferencji zorganizo−
wanej w związku ze 100−leciem ZNP, 24 listopada 2004 r., w Zamku Książąt Pomor−
skich oraz na uroczystej sesji Rady Miasta Szczecina, 5 lipca 2005 r.

Przypisy
       1 Frankel M., Stanisław Helsztyński – pierwszy kurator oświaty szczecińskiej [w:] Pomorze Za−

chodnie. 50 lat w granicach Polski, Regiony w dziejach Polski, Szczecin 1996, z. 4, s. 80.
       2 Pozostaje faktem , że wystąpienia robotników Wybrzeża z ekonomicznych przerodziły się

w polityczne, o doniosłych skutkach. Udział nauczycieli w rewolcie grudniowej nie był
odnotowany, lecz w tym kręgu reakcja na ten dramat była widoczna; przemyślenia wpły−
wały także na kontestatorską postawę niektórych nauczycieli.

       3 Radziwiłł A., Przemiany w oświacie w latach 1989–2000 [w:] Pomorze Zachodnie w tysiącle−
ciu, red. P. Bartnik i K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 530.
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Paweł Kołodziński
II LO w Szczecinie

Europejskie korzenie tożsamości

Tożsamość osobowa jest bardzo ważnym pojęciem. Wydaje się, że stan tej tożsamości ma
rozstrzygające znaczenie dla zdrowia jednostki – jej funkcjonowania i dobrostanu. Z kolei dla
tożsamości człowieka ważne wydaje się pojęcie zakorzenienie.

Czym jest zakorzenienie? Można wyróżnić w nim poziomy: osobisty, rodzinny, w społecz−
ności lokalnej i narodowy, system wartości (dziedzictwo kulturowe). Z punktu widzenia na−
szych rozważań najważniejszy wydaje się poziom ostatni.

Alvin Toffler mówił niegdyś o potrzebie zakorzenienia niezbędnej współczesnemu człowie−
kowi. Bez tego zakorzenienia jednostki są zagrożone dyskomfortem, cierpieniem, a nawet za−
burzeniami nerwowymi i psychicznymi.

Poszukiwanie korzeni nie jest rozrywką znudzonych intelektualistów. Jest warunkiem ko−
niecznym prowadzenia godnego życia jednostkowego i społecznego.

O znaczeniu korzeni w życiu człowieka dużo mówi zjawisko fundamentalizmu. Rozu−
miem przez nie poszukiwanie światopoglądu opierające się na religijnych bądź innych osta−
tecznych podstawach. Istotą fundamentalizmu jest właśnie poszukiwanie fundamentu, opoki
pewnej i niezachwianej wśród ideologicznego zamętu. W świecie ma miejsce rozchwianie tra−
dycyjnych systemów wartości, struktur rodzinnych i obyczajowych. Wiemy już, że uczestni−
czenie w określonym porządku kultury jest bardzo potrzebne – czasem wręcz konieczne dla
równowagi psychicznej jednostki. Istnieje tzw. potrzeba ostatecznego układu odniesienia. Bez
niego jednostka nie czuje się bezpieczna. Dla niego odda siły, przyjemności, nawet życie. Nie
darmo w notatkach uczestnika zamachu na nowojorskie wieżowce znajdujemy słowa o rado−
snym oddawaniu życia, o uczuciu spokoju i spełnienia. Ten człowiek znalazł coś bardzo waż−
nego i niech jego stan ducha będzie symbolicznym wyrazem jednej z możliwych konsekwencji
poszukiwania brakujących korzeni. Poszukiwanie ich zachodzi zatem często w sposób bezkry−
tyczny. Fundamentalizm i fanatyzm nie biorą się z Marsa. Są często odpowiedzią na podsta−
wowe ludzkie potrzeby. Można powiedzieć, że wbrew obiegowej opinii światopogląd jest bar−
dzo praktyczną sferą życia człowieka. Nasze poszukiwania korzeni okazują się problemem
priorytetowym, choćby najemnicy i niewolnicy kultury masowej sądzili inaczej.

W ostatnich latach rozwija się dyskusja wokół uczestnictwa Polski w Europie. Zostawmy
na boku manipulacje polityczne i ambicjonalne motywy. Warto zauważyć, że tożsamość gru−
py można budować na dwa sposoby: na zasadzie przeciwstawienia i zasadzie wspólnoty.
Eurosceptycy i eurofobowie funkcjonują na zasadzie przeciwstawienia. Twierdzą, że tożsa−
mość Polaków powinna się oprzeć na bliżej niezidentyfikowanym oporze wobec ideologii
i praktyki społecznej współczesnej Europy. Nie tracąc krytycyzmu wobec realiów współczesnej
Europy, próbujmy sięgnąć głębiej. Zapytajmy o nasze europejskie korzenie.

Cóż oznacza to sformułowanie?

Obserwacja kultury, w jakiej żyjemy, pozwala znaleźć następujące wyróżniki europejsko−
ści: logikę rozumowania, jednostkową wolność i odpowiedzialność, krytycyzm wobec innych
i siebie.
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Przyjrzyjmy się tym wyróżnikom, przy czym warto pamiętać, że edukacja powinna się
opierać między innymi na dwóch czynnościach – zdaniu sprawy z tego, kogo uczymy i z tego,
czego uczyć chcemy. Myśląc o europejskich korzeniach Polaka, zdajemy sobie sprawę z tego,
co w danej tematyce dla naszych uczniów (czyli dla nas) jest najważniejsze. Zatem spośród
tego wszystkiego, o czym uczyć można, wybieramy to, o czym uczyć trzeba (parafrazując
słowa JózefaTischnera). Ten namysł nie może ustąpić przed technokratyczną presją na rzecz
uczenia umiejętności.

Rozważane przeze mnie poszukiwanie korzeni nie jest, jak sądzę, procesem przyrodni−
czym. Nie wydaje się, żeby było ono prostym skutkiem potrzeb człowieka, aczkolwiek jest przez
nie wzbudzane. Trudno jest nam stwierdzić jednoznacznie, „skąd przychodzimy”. Jesteśmy
świadkami ciągłych sporów o to, jaka część tradycji jest w nas najbardziej obecna i którą można
uznać za najważniejszą. Zresztą, cóż to znaczy: najważniejsza? To jest kwestia kryteriów. Tak
jak w świecie fizycznym: mierzymy długość, ciężar, objętość, pole powierzchni – potem hierar−
chizujemy wyniki wedle wybranego przez nas kryterium.

Poszukując korzeni, nie dokonujemy zatem przyczynowo−skutkowego wyjaśniania stanu
naszej psychiki. Nie wydaje się, by dokonane rozstrzygnięcia mogły być niepodważalne. Cho−
dzi raczej o wolne i brzemienne w skutki rozbudzanie i odżywianie naszej duchowości. Wybie−
ramy z tradycji (z poszanowaniem jej całości) to, co nas zasili najlepiej.

Wspominałem o wyróżnikach europejskości: logice rozumowania, jednostkowej wolności
i odpowiedzialności, krytycyzmie wobec innych i siebie. Chciałbym skupić się na drugim i trze−
cim z wymienionych.

Trzeba się cofnąć do starożytnej Grecji, do cnót zwanych wówczas aretai. Słowo to ozna−
czało podstawowe, istotne cechy danego człowieka, jego – tłumacząc dosłownie – dzielności.
Pierwotnie chodziło w tym pojęciu o przymioty dane przez Bogów, na które człowiek nie miał
wpływu. W VI wieku p.n.e. pojawiła się sekta pitagorejczyków. Ten tajemny związek religijno−
−filozoficzny stawiał sobie za jedno z podstawowych zadań doskonalenie duszy. Pitagorejczy−
cy wierzyli, że człowiek jest bytem szczególnym. Będąc między niebem i ziemią, doświadcza
niebiańskiej harmonii i jednocześnie jest pociągany przez niskie instynkty. Jego materialność,
owo zanurzenie w przyrodzie, pociąga go w dół i grozi zaprzepaszczeniem jego możliwości.
Dokładniej: możliwości duszy.

Nie wchodząc w religijne aspekty problemu duszy, wskażmy jedynie, że w kulturze roz−
winął się potężny wątek indywidualnej jednostkowej pracy człowieka nad sobą. Pracy nie nad
swoimi mięśniami, majątkiem czy władzą – lecz pracy nad duszą. Ten wątek z całą siłą podjął
Sokrates.

Praca nad sobą, mówiąc najogólniej, może przybierać dwojaką postać. W pierwszym przy−
padku jest ona prostym poddaniem się otoczeniu – wychowawczemu i społecznemu w ogóle.
Mniejsza o to, czy będzie to szkolna katecheza czy też uporczywa praca nad wygraniem olim−
piady przedmiotowej. Tak naprawdę nie jest to praca−nad−sobą, ale praca−sobą. Nie ma w niej
wysiłku oddzielenia siebie – swoich potrzeb, nawyków, wiedzy i przekonań – od osobowego
ośrodka, który pracuje nad−całą−resztą. Praca−sobą jest jak mozolny krok pociągowego konia
czy też pędzenie pancernego wozu z zablokowanym pedałem gazu. W tej metaforze możemy
odnaleźć zarówno pańszczyźnianych chłopów, jak i mahometańskich wojowników łamiących
wszelkie przeszkody w swojej świętej wojnie. Praca−sobą, a nie praca−nad−sobą może pocią−
gnąć groźne konsekwencje dla przekonań człowieka i wynikających z nich czynów. Kilkadzie−

P. Kołodziński – Europejskie korzenie tożsamości
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siąt lat temu profesorowie akademiccy wierzyli w ludobójczą ideę Hitlera, a inni wykształceni
ludzie dobrej woli przyzwalali na zrywanie paznokci przesłuchiwanym wrogom ludu.

W piątym wieku przed naszą erą w demokratycznych Atenach trwała walka polityczna.
Do Sokratesa przyszli tacy, którzy chcieli na śmierć swoich wrogów zasądzić. Chcieli Sokratesa
za wspólnika, bo …zawsze jest tak, że chcący zło czynić wspólników do tego szukają. Cóż na to
Sokrates? Odmówił, wiedząc, że lada moment sam może paść ofiarą proskrypcji. Dlaczego?
Bo mu jego daimonion, duch opiekuńczy, powiedział, żeby takiej rzeczy nie robić: na czyjeś
życie nie nastawać.

Może ktoś spytać: co ma to wspólnego z pracą nad sobą? Otóż tyle, że zakazujący głos
sumienia nie odezwał się u Sokratesa przypadkiem.

Warto przywołać dwa hasła: troska o duszę i wiem, że nic nie wiem.
Co to znaczy: troszczyć się o duszę? Sokrates rozumiał przez to wysiłek, aby uparcie

starać się poznać dobro, odróżnić je od zła. Nie trzeba tłumaczyć, że dla Sokratesa dobro było
obiektywne, a więc, że zła czynić nie należy. Twierdził on, że nikt zdrowy na umyśle nie będzie
dobrowolnie kaził swojej duszy złym uczynkiem. Zatem wystarczy, żeby jasno wiedział, czym
jest dobro, a wtedy zła czynił nie będzie. Troska o duszę oznacza tutaj przede wszystkim
pracę nad właściwym rozpoznaniem dobra.

Wiadomo nam, że twierdzenie Sokratesa przez dwa tysiące lat budziło różnorodne pole−
miki. Nie zajmując się nimi, podejmijmy wątek odpowiedzialności. Jednostkowa odpowiedzial−
ność za stan swojej duszy (psychiki, osobowości etc) jest jedną z fundamentalnych idei kultury
europejskiej – niezależnie od (jakże licznych) odstępstw od tej idei.

Wielu ludzi żyjących czymś więcej niż tępą konsumpcją i nerwicową rywalizacją odczu−
wa niepokój dotyczący ich odpowiedzialności. Nie wiedzą, za co powinni być odpowiedzialni.
Wydaje się, że jedną z podstaw tzw. mądrości życiowej jest odnalezienie w miarę stabilnego
zakresu swojego pola odpowiedzialności. Dokonanie tego zwiększa niezaprzeczalnie stabilność
jednostki i jej osobisty komfort. Sokratejski głos wskazuje na podstawowy fragment pola od−
powiedzialności – odpowiedzialność za własną duszę. Między innymi za wiedzę, przekonania
i system wartości. Za to, żeby błędy płynące z niedbalstwa czy zadufania nie przyniosły szko−
dy; żeby nie wywoływały zła. Medyczna zasada: primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić)
daje się uogólnić. Jeżeli nie chcemy być owym czołgiem z zablokowanym pedałem gazu, trzeba
wielkiej uważności.

Tutaj warto przywołać drugą ideę kultury europejskiej – ideę krytycyzmu. Chcę się sku−
pić na jej podzbiorze – na samokrytycyzmie. Sokrates mówił: wiem, że nic nie wiem. Oznacza to
postulat ciągłego pytania o własną wiedzę. Słowo filozofia znaczy: umiłowanie mądrości.
W tym pojęciu jest odzwierciedlona pokora. Sokratejski duch przypomina, że moje aktualne
przekonania i nastawienia są czymś, co z zasady podlega ciągłemu uważnemu oglądowi.

Wydaje się, że samokrytycyzm przebiega na różnych poziomach. Od ostrożności wobec
otrzymanych informacji, poprzez analizę własnych twierdzeń i rozumowań, aż do całości prze−
konań i światopoglądu w ogóle. Dotyczy to także uświadomienia sobie bardzo silnej potrzeby
posiadania wiedzy pewnej. Wielu ludzi z powodu uczucia braku stabilizacji ulega pokusie
posiadania prostych wyjaśnień dla niepokojącej ich rzeczywistości. Nie od dzisiaj tyleż proste,
co fałszywe obrazy świata stają się narzędziem politycznych hochsztaplerów. Sprytnie wyko−
rzystują oni, jakże liczny, brak zakorzenienia – fundamentu osobowej tożsamości. Potrzeba
prostej wizji świata może utrudniać krytycyzm i samokrytycyzm.



83

Od czasu Sokratejskich rozważań minęło wiele czasu. Myślenie o pracy nad sobą wzboga−
ciło się o nowe elementy. Jednym z nich jest słowo uważność, którego uprzednio użyłem.

Zapożyczyłem je z myśli buddyjskiej. Pojęcie to oddaje postawę stałej obecności umysłu
wobec rzeczywistości i wobec własnych przeżyć. Spośród wielu aspektów uważności warto
wyszczególnić możliwość rozszerzenia wspomnianej postawy samokrytycyzmu na bieżące
przeżycia. Jesteśmy w stanie na bieżąco zdawać sobie sprawę z tego, co postrzegamy, przeży−
wamy i myślimy. Opisuję tu coś, co nazywam samoświadomością bieżącą. Podtrzymywanie
stanu uważności sprawia, że różne uczucia i nieuświadomione nastawienia nie mogą w znacz−
nym stopniu nami sterować – co byłoby w pracy nauczyciela bardzo niepożądane. Warto, pra−
cując nad sobą, zwiększać obszar wewnętrznej wolności – nieulegania negatywnym nastawie−
niom i motywom. Starożytna sentencja gnothi seauthon (poznaj siebie sam) wskazuje zatem na
szeroki zakres samopoznania – od zrozumienia własnych korzeni poprzez krytycyzm wobec
własnych przekonań – aż do bieżącego spostrzegania własnych przeżyć. Wydaje się, że konse−
kwentne uprawiane samopoznania może bardzo wspomagać w nie−czynieniu zła we wszelkiej
postaci.

Jest, jak sądzę, oczywiste, że poszukiwanie korzeni może być wolnym działaniem świado−
mego odpowiedzialnego podmiotu – a zwłaszcza nauczyciela. Wydaje się, że świadome opar−
cie się na Sokratejskim dziedzictwie jest szansą na uniknięcie zapadnięcia się w tępy fanatyzm
lub bezmyślną konsumpcję.

P. Kołodziński – Europejskie korzenie tożsamości
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Obywatelstwo Unii Europejskiej
Od europejskiej społeczności narodów do społeczeństwa
postnarodowego

Wprowadzenie
Obywatelstwo Unii Europejskiej jest instytucją relatywnie młodą, gdyż swoją podstawę

prawną znajduje w Traktacie o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z 1992 r.
O ile dotąd obywatelstwo było powiązane z określonym państwem i nadawane osobom

zamieszkującym jego terytorium, posiadającym prawo do jego otrzymania, to wraz z obywa−
telstwem UE otrzymało ono także charakter ponadnarodowy; choć nie istnieje naród europej−
ski, to jednak mieszkańcy państw członkowskich UE otrzymują automatycznie obywatelstwo
UE. Istnienie narodu nie jest jednak warunkiem niezbędnym do występowania obywatelstwa.
Przecież społeczność Belgii czy Szwajcarii nie tworzy narodu, ale istnieje obywatelstwo belgij−
skie oraz szwajcarskie.

Jakie zatem jest społeczeństwo europejskie, i czy w ogóle można mówić o takiej kategorii?

Społeczeństwo europejskie
Pierwsze wzmianki o Europejczykach (Europeenses) pojawiły się w kronikach relacjonują−

cych bitwy toczone przeciwko muzułmanom w VII wieku. Izydor z Sewilli, kronikarz z VII wie−
ku, nazwał Europeenses wojska, które pod dowództwem Karola Młota rozniosły Saracenów, uniemoż−
liwiając dalszą penetrację islamską za Pirenejami.1

Europa nie ma narodu ani czegoś w rodzaju ehnos, jest bowiem z natury wielonarodowa
i wieloetniczna. Nie można jednak wykluczyć, że w Europie ukształtuje się demos, który będzie
niezależny od ethnos. Również w sytuacji zjednoczonej Europy można spodziewać się takiego rezul−
tatu. Chodziłoby zatem o oparcie demokracji wielonarodowej na europejskim demos, co związane jest
z wymaganiem depolityzacji tożsamości etnicznej i deetnizacji europejskiej polityki.2  Gianfranco Pa−
squino uważa, że rozwój europejskiej opinii publicznej może prowadzić do powstania europejskiego
demos. Przy tym nie można zapominać, że tam, gdzie ten proces zakończył się powodzeniem, partie
polityczne zawsze odgrywały dużą rolę, niekiedy wręcz decydującą.3  Problem polega na tym, że
obecnie praktycznie nie ma europejskiej opinii publicznej, gdyż wciąż jest nazbyt słaba lub znaj−
duje się in statu nascendi europejska wspólna przestrzeń publiczna. Krzysztof Kowalski, przywo−
łując Marca Abelesa, zakłada, że w przyszłości powstanie w Europie wspólnotowa przestrzeń
publiczna, która dzisiaj w miniaturze ogniskuje się na forum Parlamentu Europejskiego.4

Jednak można mówić o społeczeństwie obywatelskim Europy (civil society), bo cechą wy−
różniającą civil society jest uznanie praw człowieka za prawa podstawowe. To właśnie równość obywa−
teli wobec prawa i efektywnie przeprowadzony podział władzy (separation of powers) odróżnia civil
society od repressive society.5  Istnieje zatem europejskie civic (wspólnota równych sobie obywa−
teli mogąca rozszerzać się na innych ludzi zamieszkujących dane terytorium), ale nie ma europejskie−
go ethnic (naród tworzący pierwotny kolektyw jednostek o cechach partykularnej wspólnoty, która
nie rozszerza się [nie obejmuje] na innych ludzi, jest bowiem ograniczona do swojej etniczności).
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Jednak polityczne konstrukcje civitas (lub instytucje) mogą mieć swoje civic, których człon−
kowie mają świadomość udziału w określonej przestrzeni publicznej. Geograficznie tę prze−
strzeń publiczną wyznacza Europa oraz jej najbliższe sąsiedztwo.

Jürgen Habermas wymienia warunki wstępne, które powinny być osiągnięte, jeżeli dojdzie
do nieprawdopodobnego rozszerzenia budowy tożsamości poza granicami narodowymi, i od−
nosi je właśnie do obywatelstwa europejskiego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego:

1. Koniecznie bazujące na instytucji obywatelstwa UE europejskie społeczeństwo obywatelskie;
2. Zbudowanie szerokiej europejskiej sfery publicznej komunikacji;
3. Ustanowienie kultury politycznej, która może być akceptowana przez wszystkich obywa−

teli Unii Europejskiej.6
W sensie szerokim można dokonać próby określenia obywateli UE oraz tych mieszkańców

państw europejskich, które nie należą do UE, mianem społeczeństwa europejskiego (European
Society) złożonego z wielu narodów europejskich i grup społecznych. Wówczas w wąskim sen−
sie będzie mowa tylko o społeczeństwie obywatelskim UE jako składowej społeczeństwa euro−
pejskiego.

W przypadku społeczeństwa Unii Europejskiej musimy zauważyć, że partycypuje ono
w jej systemie i daje świadomą aprobatę dla wielu mniej lub bardziej ambitnych planów inte−
gracyjnych. Przecież już Robert Schuman rozumiał Europę jako wspólnotę cywilizacyjną.

Tym co jeszcze i może przede wszystkim łączy społeczeństwo europejskie jest kultura
europejska. Z. Rosińska wymienia współczucie (współodczuwanie) oraz refleksyjność (świado−
my i krytyczny wysiłek samorozumienia) jako cechy charakterystyczne dla kultury europej−
skiej. Obie umożliwiają – choć każda w inny sposób – solidarność, czyli wydobywanie się z egoizmów
indywidualnych i społecznych, a używając modnego języka: umożliwiają przekraczanie etniczności,
czyli nawiązanie dialogu, rozmowy z innym (obcym).7

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Choć nie istnieje naród europejski, to jednak zdecydowano się w UE wprowadzić instytu−
cję obywatelstwa UE, która zresztą może mieć wpływ na kreację europejskiego „demos”, ale
droga do jego ukształtowania jest bardzo daleka. Jak już ustalono wcześniej, potrzebne do
tego będą zarówno tożsamość europejska, i to o charakterze kolektywnym, jak i możliwość
bezpośredniego i pośredniego uczestnictwa w wydarzeniach politycznych oraz społecznych,
świadomość scalającej mocy prawa itd. Warto zauważyć, że Traktat ustanawiający Konstytu−
cję dla Europy wprowadza instytucję demokracji uczestniczącej obok demokracji przedstawi−
cielskiej, więc zapewne sam Traktat jak i jego regulacje są także czynnikami kreującymi euro−
pejski „demos”.

Obywatele żyjący na terytorium objętym określonym systemem politycznym nie tworzą
automatycznie narodu. Musi wystąpić jeszcze jakiś poziom homoegniczności pomiędzy nimi.
Ten jest jednak wypadkową wielu czynników: etnicznych, historycznych, kulturowych, świado−
mościowych itd. Przytoczone już przykłady Belgii lub Szwajcarii pokazują jednak, że funkcjo−
nują państwa, w których obywatele nie muszą koniecznie tworzyć narodu. Stąd Unia Europej−
ska, choć nie ma narodu europejskiego, stosuje obywatelstwo europejskie i nie jest to model
wyjątkowy. Wyjątkowy może być jedynie charakter tego obywatelstwa.

Proces kreacji instytucji obywatelstwa europejskiego rozpoczął się formalnie 26 czerwca
1984 r., kiedy to Rada Europejska obradująca w Fontainebleau powołała specjalny Komitet ad
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hoc ds. Europy Obywateli8  (zwany też Komitetem Adonnino), który miał opracować przedsię−
wzięcia prowadzące do wzmocnienia tożsamości i obrazu Wspólnot Europejskich, a w konse−
kwencji wyjść naprzeciw oczekiwaniom narodów. W 1985 r. Komitet złożył dwa sprawozda−
nia. W pierwszym proponował: uproszczenie kontroli granicznych, wprowadzenie nowych
zwolnień od podatków dla książek i czasopism, wprowadzenie powszechnego systemu uzna−
walności dyplomów oraz porównywalność prawa pobytu. W drugim sprawozdaniu Komitet
skoncentrował się przede wszystkim na prawach obywateli, prawach socjalnych, ochronie zdro−
wia, a także na tożsamości europejskiej.9

Jak stwierdził J. Delors, obywatele Europy mają wykazywać szczególne zainteresowanie
Europą. Nie tylko rządy, partie polityczne i parlamenty, ale także społeczeństwo obywatelskie,
partnerzy społeczni, intelektualiści torują drogę do ukształtowania europejskiej opinii publicz−
nej oraz edukacji w zakresie demokracji.10

Art. 17. Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej stwierdza, że każda osoba posia−
dająca obywatelstwo państwa członkowskiego staje się obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii uzupeł−
nia, a nie zastępuje obywatelstwa narodowego.11

Istnienie struktur ponadpaństwowych nie jest wzmacniane bezpośrednio obywatelstwem narodo−
wym, lecz ponadnarodowym, gwarantującym poczucie lojalności, zgodnie z dostarczanymi przez spo−
łeczeństwo ponadnarodowe możliwościami realizacji celów, czy (…) stwarzaniem możliwości włączania
w systemy społeczne i polityczne.12

Materialnym, a zarazem zewnętrznym wyrazem obywatelstwa UE jest paszport europej−
ski w kolorze wina burgundzkiego, który po raz pierwszy trafił do obywateli UE w 1985 r.
Wydają go kraje członkowskie, z podwójnym napisem na okładce: Unia Europejska i nazwa
kraju członkowskiego. Komisja Europejska uznała wprowadzenie paszportu europejskiego
w krajach członkowskich za wyraz oraz oznakę solidarności europejskiej.

Obywatelstwo jest koncepcją normatywną, podczas gdy Europa to idea kulturowa. Obywatel−
stwo nie powinno być bardziej związane z ‘esencjonalną’ Europą niż z zasadą narodowości.13  Obywa−
telstwo UE nie jest – co oczywiste – usytuowane na bazie narodowej lub etnicznej, ale na zo−
bowiązaniu wobec ponadnarodowej i ponadpaństwowej wspólnoty politycznej. Ono legitymi−
zuje taką wspólnotę, która staje się tym samym także wspólnotą obywateli, czyli autonomicz−
nych i wolnych jednostek. Wspólnota obywateli Europy ma charakter otwarty i bardziej ko−
smopolityczny, poszerza się o nowe jednostki należące do narodów, których państwa zostały
przyjęte do UE. Przeciwnie do niej wspólnota obywateli danego narodu ma charakter zamknię−
ty i bardziej ksenofobiczny (bowiem wspólnota narodowa jest etniczna lub wieloetniczna, więc
przede wszystkim z tego powodu ma charakter zamknięty).

Obywatelstwo postnarodowe jest alternatywą restrykcyjnego pojęcia narodowości. O istocie tego
obywatelstwa ma decydować fakt, że nie może ono być określone ani kwestią narodzin czy narodowo−
ści, lecz miejscem zamieszkania. W przeciwieństwie do narodowości obywatelstwo nie powinno znajdo−
wać odzwierciedlenia w kulturze narodowej państwa. Obywatelstwo ma charakter międzynarodowy,
wznosi się ponad partykularne założenia kultury i narodowości. Nie jest ono tylko zasadą polityczno−
prawną, lecz także uznaniem praw społecznych.14  Obywatelstwo UE jest zatem silnie kosmopoli−
tyczne, ma bowiem postnarodowy charakter i niesie za sobą określone uniwersalistyczne prawa
(przede wszystkim prawa, a w o wiele mniejszym stopniu obowiązki). W badaniach antropo−
logicznych dostrzega się wręcz przesunięcie od „prowincjonalizmu” do „kosmopolityzmu”.15

Idąc dalej, wraz z włączeniem Karty Praw Podstawowych do Traktatu ustanawiającego Kon−
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stytucję dla Europy obywatelstwo UE nabrało charakteru także obywatelstwa konstytucyjnego.
Obywatelstwo postnarodowe nie może być pojmowane jedynie jako formalne prawo konstytucyj−

ne. Posiada ono także wymiar niezależny, który upoważnia obywateli do korzystania z prawa uczest−
nictwa w życiu politycznym. W tym aspekcie różni się zasadniczo od obywatelstwa narodowego, które
ma charakter czysto formalny. Takie właśnie formalne pojęcia obywatelstwa są niebezpieczne, gdyż
pozostawiają otwarte pole dla ideologii populizmu. Obywatelstwo powinno być ostateczną podstawą
legitymizacji budowania struktur instytucjonalnych, a nie dwuznacznych tożsamości kulturowych.
Ważne jest, by wiązało się ono z uczestnictwem w tworzących się, nowych instytucjach politycznych.16

Zarówno instytucja obywatelstwa europejskiego, jak i kształt Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy, oraz oczywiście cały kompleks infrastruktury instytucjonalnej w Unii
Europejskiej skierowanej na ochronę praw jednostki (np. Europejski Trybunał Sprawiedliwość,
Ombudsman Europejski itd.), nakazują potwierdzić, że w UE jest budowana „Europa obywa−
teli” (Europe of Citizens).

Schemat nr 1

Obywatelstwo UE

Podstawa prawna:
Ustanowione na mocy Traktatu o Unii Europejskiej
Skodyfikowane w art. 17–21 ex 8−a−8d Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej
Istota:
Obywatelstwo unijne uzupełnia obywatelstwo „europejskie”, ale go nie zastępuje (jest

jedynie jego komplementarnych wzbogaceniem).
Atrybuty:

1. Polacy jako obywatele Unii Europejskiej mogą wyjeżdżać do innych państw UE w celu
zamieszkania, studiowania, w celach turystycznych oraz w celu podjęcia pracy, Ten ostat−
ni cel jest jednak obwarowany siedmioletnim okresem przejściowym, jaki został nałożony
na polską siłę roboczą chcącą podjąć pracę na terenie UE. Owe 7 lat podzielono jednakże
na trzy okresy interwałowe zgodnie z formułą 2+3+2.

2. Polacy otrzymali czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europej−
skiego i władz samorządowych na terenie całej UE (według ordynacji narodowej).

3. Poprawiony został poziom ochrony praw konsumenta.
4. Obywatele UE są objęci totalną ochroną konsularną i dyplomatyczną na terenie UE.
5. Paszport Unii Europejskiej
6. Prawo skargi do ombudsmana europejskiego
7. Prawo zaskarżenia do ETS aktu wydanego przez instytucję UE
8. Obywatele mają dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego (PE), Rady Unii Eu−

ropejskiej (RUE) i Komisji Europejskiej (KE) na zasadach określonych przez te instytucje.
9. Istnieje prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele UE powinni wiedzieć, że mogą składać skargi do Europejskiego Rzecz−
nika Praw Obywatelskich.

Wprawdzie instytucja takiego rzecznika pojawiła się w Traktacie o Unii Europejskiej
z Maastricht, to jednak regulacje dotyczące tego urzędu zostały zebrane i skodyfikowane  Trak−
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tacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Każdy obywatel UE i każda osoba fizyczna lub
prawna zamieszkała lub mająca swoją siedzibę zarejestrowaną w państwie członkowskim UE
ma prawo zwracać się do rzecznika w wypadkach złego zarządzania w działalności instytucji
lub organów UE, z wyjątkiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej In−
stancji w odniesieniu do ich funkcji sądowej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany przez Parlament Europejski, może
przyjmować skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, orga−
nów lub jednostek organizacyjnych Unii na warunkach przewidzianych w Konstytucji oraz
badać te skargi i sporządzać sprawozdanie na ich temat. Europejski Rzecznik Praw Obywatel−
skich jest w pełni niezależny w wykonywaniu swoich funkcji.

Schemat nr 2

Ombudsan europejski

1. Parametry urzędu:
– mianowany przez Parlament Europejski na 5 lat
– podlega Parlamentowi Europejskiemu
– pełna niezależność ombudsmana

2. Podstawa prawna:
– art. 195 ex 138 e Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej

3. Skargi:
– Każdy obywatel UE i każda osoba prawna ma prawo złożyć skargę do Ombudsmana

na instytucję UE z wyjątkiem ETS i Sądu I Instancji w odniesieniu do ich funkcji sądo−
wych.
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Konkluzja

Dla wszystkich regulacji dotyczących roli obywateli Unii Europejskiej w procesie integra−
cyjnym istotny jest fakt, że znajdujący się w trudnej fazie ratyfikacji Traktat ustanawiający
Konstytucję dla Europy i prawo stanowione przez Unię Europejską otrzymują w art. 10. tego
dokumentu rangę nadrzędną (mają pierwszeństwo) wobec prawa krajowego państw członkow−
skich (więc także wobec konstytucji narodowych). Zapis ten wydaje się być kluczowy dla istoty
Konstytucji dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć jej charakter oraz usytuowanie w szerszym
kontekście relacji pomiędzy państwami członkowskimi a UE oraz obywatelami UE a instytu−
cjami unijnymi.
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Mirosław Sawicki
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013

Rola edukacji – powszechnie dostępnej i możliwie najwyższej jakości – w dążeniu do
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej jest bezdyskusyjna. Ocena dotychczasowych działań,
a także konieczność przygotowania do podjęcia nowych zadań przesądziły o potrzebie opraco−
wania nowego dokumentu strategicznego w dziedzinie edukacji. Kierunki rozwoju edukacji
w ciągu najbliższych 10 lat wynikają z mocnych stron polskiego systemu kształcenia i szkole−
nia: powszechnego wykształcenia średniego młodzieży oraz ogromnego wzrostu liczby studen−
tów szkół wyższych. Najważniejszym wyzwaniem jest natomiast upowszechnienie edukacji
przedszkolnej i zwiększenie udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym. Podstawowym
ograniczeniem planów rozwojowych jest brak środków finansowych.

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia spo−
łeczeństwa, tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne w grupie
wiekowej 25–45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.
Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede
wszystkim kwalifikacji zawodowych, oraz ogólnych kompetencji osób dorosłych do funkcjono−
wania we współczesnym społeczeństwie.

W analizie SWOT (analiza silnych i słabych stron danego przedsięwzięcia, możliwości
i zagrożeń) sektora edukacji wskazano następujące zagrożenia zewnętrzne:

– konstytucyjne ograniczenie wprowadzania odpłatności za studia,
– brak wzrostu nakładów na edukację i naukę z budżetu państwa,
– dziedziczenie statusu społecznego rodziców, w tym często poziomu wykształcenia,
– ograniczone nakłady gospodarstw domowych na edukację,
– wysoki poziom bezrobocia absolwentów,
– brak analiz i prognoz rynku pracy dot. zapotrzebowania na absolwentów o określonych

kwalifikacjach,
– brak nawyku uczenia się przez całe życie oraz korzystania z dóbr kultury.

Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że ostatnie piętnaście lat było w Polsce okresem eks−
plozji edukacyjnej w zakresie upowszechnienia szkolnictwa średniego i wyższego. Jednocześnie
transformacja ustrojowa, ekonomiczna i społeczna dokonywała się obok systemu edukacji
i wewnątrz tego systemu, obejmowała zarówno uczących się, jak i nauczających. Nie doszło
jednak do wytworzenia rozwiązań systemowych dostosowanych do nowej rzeczywistości. Szko−
ła w obszarze oświaty nie nadążała za transformacją, mimo że znaczenie edukacji stawało się
coraz bardziej istotne.

Dla zrealizowania celów Strategii konieczna jest realizacja podstawowych zadań, jakie
stoją przed polskim systemem edukacji. Są to:

• w oświacie – wyrównanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii spo−
łecznej, dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia oraz wymogów
zmieniającego się świata, poprawa efektywności zarządzania oraz systemu kształcenia,
doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli;

• w szkolnictwie wyższym – usprawnienie systemu zarządzania szkół wyższych, wprowa−
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dzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego między innymi przez wpro−
wadzenie powszechnej częściowej odpłatności za studia, skorelowanej z systemem kredy−
tów studenckich, podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształce−
nia, zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką, otwarcie szkół
wyższych na kształcenie ustawiczne, umiędzynarodowienie studiów wyższych;

• w kształceniu ustawicznym – kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli, upo−
wszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwa−
lifikacji zawodowych oraz kompetencji ogólnych, zbudowanie przejrzystego systemu kwa−
lifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem poprzez certyfikację, traktowanie
w sposób priorytetowy ludzi starszych i o niskich kwalifikacjach oraz ludzi młodych,
wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów kształcenia usta−
wicznego ze środków publicznych i prywatnych.
Działaniami służącymi realizacji zamierzeń strategicznych mają być między innymi:

– upowszechnianie edukacji przedszkolnej,
– stworzenie nowego modelu funkcjonowania szkoły,
– zmiany programowe,
– zwiększenie roli edukacji kulturalnej,
– rozwój systemu kształcenia na odległość,
– efektywny system egzaminów zewnętrznych.

Realizatorem Strategii mają być współdziałające ze sobą, choć zachowujące odrębne kom−
petencje i tożsamość, organy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szkoły wyższe
i placówki oświatowe, a także partnerzy społeczni, pracodawcy, organizacje pozarządowe, par−
tie polityczne, Kościoły i związki wyznaniowe.

M. Sawicki – Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013
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Włodzimierz Olszewski
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Orientacja rynkowa systemu oświaty
wobec potrzeb nowego społeczeństwa

Główne zagadnienia przemian strukturalnych
w nowym społeczeństwie

W społeczeństwach zachodzą głębokie i wszechstronne zmiany, które są wynikiem rewo−
lucji technologicznej związanej z rozwojem nowych, wydajnych i tanich technologii, zwłaszcza
dotyczących przetwarzania i przesyłania informacji oraz globalizacji.

Współczesna polska szkoła, niezależnie od wielkości, typu i lokalizacji, działa w warun−
kach ciągłych i dynamicznych zmian wynikających z tworzącego się nowego społeczeństwa.

Badacze nazywają nowe czasy  Społeczeństwem Wiedzy (P.F. Drucker)1 , Społeczeństwem
Kognitariuszy (J. Kozielecki),2  Społeczeństwem Sieciowym (M. Castells),3  Społeczeństwem
Medialnym (T. Goban−Klas)4  lub Erą Świadomości Systemowej (D. Tapscott)5  oraz Erą Suwe−
renności Osobistej (Ch. Handy).6  Najważniejsze skutki tych zmian zachodzące w wysoko roz−
winiętych krajach, to m.in.: wzrost znaczenia wiedzy i talentu, powstanie społeczeństwa siecio−
wego, kontakty poprzez media jako dominująca forma kontaktów społecznych, globalizacja,
zwiększenie wolności i niezależności człowieka oraz samodzielnego kształtowania swego życia,
jak również nowe możliwości w zakresie uczenia się i nauczenia.

Era Świadomości Systemowej7  jest erą możliwości. Jest okresem upowszechnienia relacji
międzyludzkich za pośrednictwem technologii i epoką ludzi, którzy za pośrednictwem połą−
czeń sieciowych otrzymują możliwość wymiany wiedzy, wzajemnego z niej korzystania oraz
poszerzania, umiejętności rozwijania i twórczego myślenia na rzecz wzrostu zamożności i roz−
woju ludzkości. Jest epoką zespolenia wszelkiej ludzkiej myśli i nowatorstwa, erą wielkich
nadziei i niewyobrażalnych możliwości. Życiową arterią wieku informacji jest komunikacja8  – skąd
podstawowymi kompetencjami w nowej erze stają się umiejętności komunikowania między
ludźmi.

Społeczeństwo sieciowe wymaga nowego rodzaju edukacji, którą M. Castells9  określa
mianem „zdolności samoprogramowania” i adaptacji.

Również rynek pracy wymusza powstawanie nowych preferencji intelektualnych, zawodo−
wych, edukacyjnych. Rynkowi pracy – (europejskiemu również) musi sprostać rynek edukacyjny,
który powinien być bardziej elastyczny i otwarty na trendy światowe.10

W Erze Suwerenności Osobistej ludzie nie podlegają już zawłaszczeniu, natomiast w mia−
rę zanikania wszystkich tradycyjnych struktur są zmuszeni do ponoszenia odpowiedzialności
za siebie, i to w większej skali niż kiedykolwiek przedtem. Dlatego, jak mówi Ch. Handy, Jeste−
śmy skazani na wolność.

Rozwój IT (Information Technology) wpływa na przemiany i rozwój zarówno organizacji,
jak i postępowanie ludzi. Zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, jakim podlegają organizacje, po−
wodują narastanie kompetencji oraz zwiększenie podatności na kooperację z innymi organiza−
cjami. Zmiany te są wywołane globalizacją informacyjną oraz globalizacją organizacyjną.

W nowym społeczeństwie podstawowym zasobem ekonomicznym staje się wiedza, która
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jest coraz bardziej złożona i dynamiczna. We wszystkich systemach edukacyjnych jest widocz−
ne ogromne opóźnienie w stosunku do rewolucyjnych zmian cywilizacyjnych. Dostrzega to
wielu badaczy, podkreślając priorytetową rolę edukacji i potrzebę jej zmian w XXI w. w Polsce
(Cz. Banach, A. Rajkiewicz, 2004; Cz. Kupisiewicz, 1996; Cz. Banach, 1999; T. Pilch, 1999; W.
Okoń, 1998; W. Stryjowski, 2002, 2003) i na świecie (J. Delors, 1998; F. Major, 1999).

Podmiotowy udział ludzi w nowym społeczeństwie

Zmiany w świecie wpływają również na radykalne zmiany w organizacjach, które stają się
globalne, wirtualne, zmieniają swoją strukturę oraz metody kierowania, a człowiek ze swoimi
kompetencjami stał się ich najcenniejszym zasobem.

Uznanie kapitału intelektualnego za najważniejszy składnik majątku organizacji wiedzy
oraz powszechny dostęp do informacji powoduje wszechstronne konsekwencje, co oznacza, że:

• nowoczesna organizacja staje się strukturą równych siebie pracowników i współtowarzy−
szy pracy, czyli specjalistów wyposażonych w wiedzę;11

• następuje zatarcie różnic i granic pomiędzy organizacjami gospodarczymi nastawionymi
na zysk a pozostałymi organizacjami: kulturalnymi, oświatowymi, politycznymi czy spo−
łecznymi;

• zmienia się struktura organizacji: ze stabilnej, opartej na prawie własności w wirtualną,
tymczasową, powstającą ad hoc, a piramida hierarchicznych zależności zamienia się
w płaską sieć współzależnych elementów;

• zmianie ulegają metody kierowania ludźmi, ponieważ sposoby, które były właściwe do
kierowania pracą opartą na sile mięśni, nie są skuteczne w przypadku pracy opartej na
wykorzystaniu wiedzy i intelektu.12

Kierowanie ludźmi w organizacji przełomu XX i XXI w. ewoluowało od modelu tradycyj−
nego (Traditional Model) poprzez model stosunków międzyludzkich (Human Relations Mo−
del), aż po model zasobów ludzkich (Human Resources Model).

Nowoczesne teorie zarządzania zasobami ludzkimi stawiają przed nimi dwa zasadnicze
wyzwania:

1) orientację na klienta we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji,
2) podnoszenie efektywności pracy rozumianą jako skuteczność osiągania celów na różnych

poziomach organizacji.
Warunkiem wzrostu efektywności pracy jest umiejętne określenie przez menedżerów ds.

zasobów ludzkich kompetencji na praktycznie wszystkich stanowiskach oraz ciągłe ich rozwi−
janie. W erze wiedzy i informacji, globalizacji13  gospodarki i kultury, w epoce demokracji
i wolności osobistej, jak również wzrastającej systemowej współzależności jednostek, grup
i narodów dotychczasowe kompetencje już nie wystarczają.

Niezbędne stają się tzw. kwalifikacje perspektywiczne14  lub „umiejętności uniwersalne”,
w które powinni być wyposażeni wszyscy pracownicy, bez względu na wykonywany zawód
czy ukończony kierunek studiów. Dlatego, jak stwierdza Drucker: Jednym z pierwszych obowiąz−
ków społecznych każdego systemu edukacji jest wyposażenie poszczególnych osób uczących się w środ−
ki wykonywania zadań i wnoszenia wkładów, gdyż takich właśnie ludzi będą poszukiwać nowe orga−
nizacje.15

W konsekwencji prowadzi to do dominacji na rynku pracy pracowników wiedzy, trakto−
wanych jako składnik aktywów organizacji i jej przewagi konkurencyjnej.

W. Olszewski – Orientacja rynkowa systemu oświaty wobec potrzeb…
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Jak na ten model nowego społeczeństwa, nowej organizacji i nowego pracownika winna
reagować szkoła?

Raporty o stanie oświaty, nowe trendy w naukach organizacji i zarządzenia, potrzeby
rynku pracy określające kompetencje ludzi związane z ich podmiotowym udziałem w społe−
czeństwie wiedzy wyznaczają zasadnicze kierunki zmian w edukacji (rys. 1.)

Zachodzące zmiany wywołane potrzebami nowego społeczeństwa muszą wywoływać
procesy kreowania przemian organizacji działań w edukacji (rys. 2.), prowadzące w konse−
kwencji do zmiany kultury organizacyjnej szkoły.

Według E. Scheina, kultura organizacyjna tworzy się w procesie adaptacji organizacji do
otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz w procesie wewnętrznej integracji. Składniki wchodzące
w skład procesu zewnętrznej adaptacji (np. formowanie misji, strategii, celów), i wewnętrznej
integracji (np. tworzenie systemu komunikowania, oddziaływania na zachowania członków itp.)
są przedmiotem zarządzania dającym zarówno zamierzone, jak i niezamierzone efekty.

Rys. 1. Zasadnicze rodzaje zmian w reformowaniu edukacji
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Orientacja rynkowa systemu oświaty

Współczesna szkoła stała się organizacją wchodzącą w coraz wyższy poziom gry
z otoczeniem. Wiele elementów filozofii i techniki zarządzania i organizacji może być zaadap−
towanych w edukacji, a mechanizmy rynkowe coraz bardziej przenikają do niej.

Przemiany organizacji działań ludzi (przedmiotu i form pracy) prowadzą do kształtowa−
nia nowych kompetencji oraz nowych profili zawodowych, np. twórca zasobów, broker danych,
projektant systemów gromadzenia danych i wymiany informacji.

Praca zawodowa nowych specjalistów polega na organizacji sprawnych systemów groma−
dzenia i dostępu do informacji, powiązań komunikacyjno−informacyjnych, tworzeniu mechani−
zmów zarządzania informacją (zarządzanie gromadzeniem w przestrzeniach adresowych ko−
operacyjnych domen i w przestrzeniach integrowanych zasobów), prezentacji informacji pozy−
skiwanej z centrów informacyjnych, a także na utrzymywaniu kooperacyjnego środowiska
informacyjnego w strukturach usług wielowarstwowych architektur sprzętowych i programo−
wych korzystających ze współczesnych metod i technik oraz aplikacji sieciowo zglobalizowane−
go środowiska informacyjnego.

W. Olszewski – Orientacja rynkowa systemu oświaty wobec potrzeb…

Rys. 2. Obszary przemian organizacji działań w edukacji
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Rys. 3. Model kapitału intelektualnego dla szkoły

Szkoła winna zatem formalnie i nieformalnie uczestniczyć w procesie alfabetyzacji infor−
macyjnej i komunikacyjnej, jeżeli nie chce się narazić na kolejną falę krytyki za to, że nie przy−
gotowuje swoich absolwentów do nowej rzeczywistości. F. Major16  zauważa, że Jednym z pod−
stawowych zadań edukacji w XXI w. będzie wprzęgnięcie nowych technologii informacji i komuniko−
wania w służbę upowszechniania wiedzy i kompetencji. Technologie te umożliwią materialną delokalizację
wiedzy, dzięki jej umieszczeniu w sieci.

Szkoła winna także uczyć, jak się uczyć, a także promować postawy kreatywności i ak−
tywności społecznej niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Podmiotowy udział
ludzi w nowym społeczeństwie poprzez ich indywidualne wybory ścieżki edukacyjnej trwają−
cej całe życie i realizowanej w różnych formach, działanie w społeczeństwie sieciowym i me−
dialnym oraz konieczność sprostania wyzwaniom rynku pracy powodują, że należy sięgnąć do
bogactwa pedagogik alternatywnych (w tym emancypacyjnej, postmodernistycznej czy prag−
matycznej), a może nawet wdrażać najlepsze ich elementy. Współczesna szkoła ma takie moż−
liwości poprzez współdziałanie z samorządem lokalnym i rodzicami, choć jest ono zbyt małe
lub wręcz często znikome.

Niezbędne są także zmiany w zarządzaniu szkołą. W tradycyjnej koncepcji zarządzania
niematerialne składniki (np. wizerunek firmy, logo, know−how) były przedmiotami zaintereso−
wania, ale rozproszonymi po różnych obszarach zarządzania. Dopiero ich łączne ujęcie w po−
staci cech charakteryzujących znaczenie „zasobów intelektualnych”, a więc „kapitału”, przesą−
dza o narastającym wzajemnym partnerstwie ludzi we współdziałaniu. Szkoła jest tu szcze−
gólnym przypadkiem, gdzie aktywa niematerialne stanowią w tak dużym stopniu o jej pozycji
i wartości rynkowej (rys. 3.).
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Dostrzeżenie kapitału intelektualnego jako najważniejszego zasobu dla szkoły – jako or−
ganizacji – nabiera szczególnego znaczenia w kategoriach:

a) przygotowywania uczniów wyposażonych w umiejętności korzystania z wiedzy będącej
ważnym czynnikiem kreowania tzw. firm przyszłości,

b) ciągłego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w zakresie sposobów przekazywania wie−
dzy i stosowania usług technologii informacyjnych i komunikacyjnych (I&CT – Informa−
tion and Communication Technology), które stają się głównymi „nowymi” aktywami nie−
materialnymi obrazu współczesnej szkoły,

c) budowania elastycznych struktur organizacji działań dla racjonalizacji pełnienia przez
szkołę nowych funkcji w warunkach ciągłych przemian społecznych,

d) budowania dobrych relacji szkoły z otoczeniem kształtującego się rynku edukacyjnego,
a także prezentacji jej wizerunku.
Nowa szkoła staje się organizacją odchodzącą od organizacji strukturalnej hierarchicznej

i przekształcającą się w kierunku organizacji procesowej (zadaniowej) w strukturach pracują−
cych na rzecz rozwoju zarówno w skali lokalnej, jak i szerszej, z uwzględnieniem znaczenia
elastycznych struktur organizacji działań (ESOD) dla racjonalizacji przydatności i jakości na−
uczania. Rynek edukacyjny jest ważną składową otoczenia przemian procesowej organizacji
działań w szkole, pozwala „wsłuchiwać się” w potrzeby otoczenia, a także tworzyć struktury
ESOD racjonalizujące poprawne procesy nauczania, spełniające narastające wymagania jako−
ściowe.

Jednocześnie, jak pisze D. Duncan, Szkoła powinna być jednak do pewnego stopnia odizolowa−
na od oddziaływania sił rynkowych, tak aby zadowolenie klienta (ucznia) i koniunkturalne po−
trzeby rynku nie podważały autorytetu profesjonalnego nauczyciela i oferty szkoły w postaci
programu nauczania. Nauczyciel jest bowiem ze swoją osobowością i autorytetem najważniej−
szym elementem oferty edukacyjnej nowej szkoły.

Zakończenie

Przeobrażenia, będące konsekwencją budowy społeczeństwa wiedzy opartego o kapitał
intelektualny, wymagają nowego dostępu do edukacji, aby uczynić ją bardziej efektywną
i łatwiejszą. Należy uwzględnić wdrażanie modelu uczenia się przez całe życie. Wymaga to
zmiany organizacji działań z tradycyjnych, hierarchicznych na elastyczne systemy organizacji
działań (ESOD) i tworzenie sieci  instytucji. Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwala na
realizację wspólnych zamierzeń (m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do technologii in−
formacyjno−komunikacyjnych, kształcenie drogą elektroniczną) oraz pozyskiwanie środków na
ten cel. W planowaniu długoterminowych celów szkoły należy uwzględnić funkcje, jakie ma
spełniać współczesna edukacja, którą Z. Kwieciński definiuje jako ogół działań, procesów i wa−
runków, sprzyjających rozwojowi człowieka, a rozwój jest określony między innymi poprzez lepsze
rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejszą kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo
wobec procesów zewnętrznych.

Nie sposób w jednym artykule zawrzeć wszystkich przemyśleń, dlatego autor ograniczył
się do wybranych zagadnień. W świetle badań literaturowych,  analizy licznych raportów
o stanie edukacji i jej wizji, a także sporych doświadczeń własnych autor stawia tezę, że nie
kolejne zmiany struktury systemu, ale zmiana kultury organizacyjnej szkół są niezbędne dla
szkoły XXI w.

W. Olszewski – Orientacja rynkowa systemu oświaty wobec potrzeb…
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Jadwiga Szymaniak
BWSH

W poszukiwaniu „indywidualności przyjaznej”

Niełatwo dziś mówić o wychowawczym ideale. Zbyt wiele było i jest w wychowaniu roz−
czarowań i porażek. Czasem jednak odnosi się wrażenie, że pomógłby choćby zarys, propozy−
cja określonej postawy, nawet skrót myślowy będący „światełkiem w mroku”.

Edward Clapare«de, niegdyś profesor uniwersytetu w Genewie, psycholog i pedagog,
twórca koncepcji „szkoły na miarę dziecka”, pisał na początku XX wieku:

Nie potrzebujemy tu dyskutować nad tym, jaki ma być (...) ideał. Zaznaczmy tylko, że mimo
nieuniknionych różnic indywidualnych, wychowawcy zgadzają się na to, że należy z dziecka uczynić
człowieka uczciwego i zdrowego o niezależnym umyśle, miłośnika dobra, prawdy i piękna i że należy
rozwijać jego zdolności fizyczne i umysłowe z poszanowaniem jego indywidualności (Clapare«de, s.
39). Autor kładł w tym zakresie nacisk na siły, które dziecko powinno samo rozwijać, posługu−
jąc się, szczególnie w młodszym wieku, zabawą i naśladownictwem. Niestety, jak uczy obser−
wacja, rola wspólnej zabawy w rozwijaniu dziecka, szczególnie w rodzinie, zdaje się zdecydo−
wanie maleć, co nie pozostaje bez skutku, powodując zaburzenia w sferze właściwej komuni−
kacji. Jest to jednak odrębne zagadnienie, choć pozostające w związku z zasadniczym tematem.

Inne ważne postulaty, a przede wszystkim ostrzeżenia, sformułował również psycholog
Gordon W. Allport (1897–1967), profesor Uniwersytetu Harvardzkiego.

Przestrzegał on przed przecenianiem tylko przystosowawczych faz rozwoju człowieka:
Nie ulega wątpliwości, że wielu ludzi nie odczuwa żadnych zobowiązań wobec jakichś celów idealnych,
a przyszłość jest dla nich oczekiwaniem doraźnych przyjemności – stwierdzał prekursor humani−
stycznego nurtu w psychologii (Allport, s. 64), ostrzegając jednak przed licznymi w takich
wypadkach stanami apatii i dezintegracji osobowości. Wyraźnie doceniał indywidualność – ten
własny styl jako piętno (...) na zachowaniu adaptacyjnym. Ale za wskaźnik dojrzałości uważał
zakres i intensywność osobistego angażowania się w ideały (Allport, s. 42), bo integralność
i równowagę zachowuje jednostka dzięki utrzymaniu głównych kierunków dążeń.

Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze dwie znamienne wypowiedzi G.W. Allporta:
Posiadanie odległych celów uważanych za jądro osobistej egzystencji odróżnia człowieka od zwie−

rzęcia, dorosłego od dziecka, a w wielu wypadkach – osobowość zdrową od chorej.
I dalej: Nie można bronić urny wyborczej, ani liberalnego wychowania, ani wolnej dyskusji, ani

instytucji demokratycznych, jeżeli człowiek nie ma potencjalnych zdolności, żeby z nich korzystać
(Allport, ss. 45, 81).

Bardziej współczesne głosy, szczególnie teoretyków wychowania, podkreślają rolę szkoły
w realizacji wartości w jej codziennym życiu i troskę o indywidualne wsparcie uczniów jako
osób. Są to problemy właściwie globalne, powracają też w polemikach teoretyków czy badaczy
zajmujących się pedagogiką w różnych krajach. Interesująco w tej sprawie wypowiadali się na
przykład pedagogowie niemieccy (dyskusja na łamach „Padagogik” 1994/7–8 pod hasłem
„Werteerziehung–kontrovers”). W polskiej pedagogice, szczególnie społecznej, akcentuje się
potrzebę budowania projektów edukacyjnych uczących na przykład odpowiedzialności, budu−
jących poprzez powierzenie zadań, wzajemne zaufanie między dorosłymi a dorastającymi czy
budzących różne zainteresowania wychowanków.
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Nikt nie kwestionuje, że potrzebna jest jednostka przyjazna, która potrafi dać wsparcie,
np. pomóc się odnaleźć w trudnej rzeczywistości.

Współczesny człowiek, jak podkreślają socjologowie, pragnie niezależności, nie zawsze
uznaje autorytety, choć jednak do pewnych się odwołuje. U naszych sąsiadów na przykład
liczne są głosy, że przesadne zaznaczanie wagi indywidualności i kreatywności może prowa−
dzić do zwiększenia się szeregów politycznych i społecznych ekstremistów.

Nowoczesne społeczeństwo oferuje szanse życia samodzielnego (choć często udaremnia
to bezrobocie i bieda) czy przyjemnego. Rosną paradoksy, kuszące oferty i miraże, którym
przeczy jednak realna rzeczywistość. Zwraca na to uwagę m.in. socjolog niemiecki T. Gensicke,
referując wyniki badań. Trzeba jednak próbować kształtować swoje życie i mieć jakąś jego wizję.

Oby to była wizja przyjazna innym, jak wizja ewangelicznego nakazu miłości bliźniego.
Jak wynika z badań socjologicznych, we współczesnych społeczeństwach współistnieją

„konwencjonaliści”, którym bliższe są tradycje i wartości i którzy przywiązali się do ładu. Obok
nich często żyją ludzie zrezygnowani, którzy nie trzymają się już tradycyjnych wartości, ale nie
umieją wyrazić nowych i, szczególnie jeśli są młodzi, nie radzą sobie z życiem na indywidu−
alną miarę. Nie mają też jasnego celu życia, ciężko im się „przepchać”, nie są dość komunika−
tywni. Z kolei realiści reprezentują uznawane współcześnie przymioty, wysoko stawiają obowiązki
i akceptują je, ale nie zawsze cechuje ich bezinteresowne zaangażowanie. Mówi się też o postawach
czysto hedonistycznych, materialistycznych, cechujących się filozofią ludyczną czy egoizmem.

Na przeciwnym końcu skali można umieścić idealistów – ludzi zaangażowanych, często
kreatywnych, kultywujących też obowiązki i osiągnięcia, jednocześnie jednak popadających
nierzadko w konflikty. Autor referujący te poglądy, oparte na badaniach (Gensicke, 1994), pro−
ponuje model zaangażowanego realisty. Czy istnieje jednak prosta i łatwa droga prowadząca
do osiągnięcia takiej postawy? I czy jest to model optymalny?

Zdaniem niektórych socjologów, problemem kluczowym w tym zakresie będzie rozwijanie
odpowiedzialności. Wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie otrzymują atrakcyjne propozycje rozwijania
odpowiedzialności i mogą rozwijać się wszechstronnie, jest prawdopodobne, że rozwiną się w kierunku
postawy realistycznej (Gensicke, 1994, s. 25). Natomiast wszędzie tam, gdzie młodzi pozosta−
wieni są samym sobie lub tylko stosuje się nacisk, rozwój może pójść w kierunku dróg mało
produktywnych i wystąpią zakłócenia motywacji. Są to jednak wskazania dość ogólne. Bar−
dziej inspirująco dla pedagoga ujęła sprawę Luise Winterhager−Schmid, badaczka związana
z Uniwersytetem w Hildesheim (1994). Opowiada się ona, podobnie jak wielu polskich peda−
gogów, także ostatnich lat (K. Olbrycht, 2000, 2004; M. Łobocki, K. Denek, 1998) za koniecz−
nością podjęcia dyskusji o wartościach i ich hierarchii. Nie jest to sprawa łatwa wobec wyraź−
nego podkreślania pluralistycznego charakteru aktualnej rzeczywistości. Jednak propozycje
przemyśleń prowadzone bez przemocy, racjonalnie i z argumentacją, wydają się możliwe
i niezbędne.

Z rozważań L. Winterhager−Schmid wyłania się propozycja niezmiernie istotna, choć mało
poparta konkretnymi rozwiązaniami – dokonania syntezy Kantowskiej surowej etyki obowiąz−
ku z Schillerowskim imperatywem „pięknej duszy”, bliska zresztą poglądom innych znanych
ludzi tego czasu – Goethego, Kleista, u nas szczególnie A. Mickiewicza.

Poglądy w tym zakresie wyraził najpełniej F. Schiller w „Listach o wychowaniu estetycz−
nym człowieka” (wydanie polskie, 1972). Najogólniej rzecz ujmując, będzie to „indywidual−
ność przyjazna”. Określenia tego użył Schiller w Liście IV , mając na myśli człowieka szczęśli−
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wego w swej jedności z naturą, łączącego rozsądek, i, co ważne, serce. Aktualność myśli Schil−
lera rysuje się w wielu wymiarach. Wyjdźmy od „indywidualności”. Jej zarys jest u poety chy−
ba niezmiernie nam bliski. Wszak nie chodzi w wychowaniu tylko o proste naśladownictwo,
a więc i uległość. Chodzi o wolność, także dla bycia sobą. Poeta przestrzega jednak, aby dla
utrzymania tej osobistej wolności nie naruszać wolności innych (List XXVII, s. 170).

Człowiek nie jest więc bezwzględnie wolny, podkreśla to zresztą z naciskiem także myśl
współczesna (M. Scheller, 1989; J. Tischner, 1993; S. Kowalczyk, 1990). Ogranicza nas miłość,
przyjaźń, uczestnictwo we wspólnocie. Człowiek jest nie tylko obywatelem swojej epoki szer−
mującej zawsze różnymi hasłami, ale i państwa, a więc określonej wspólnoty. Były to przemy−
ślenia kluczowe dla koncepcji F. Schillera, i, co ważne, nie straciły właściwie na aktualności,
dotyczą bowiem także „państwa moralnego”.

Poglądy te, jak przyznaje sam poeta, wyrosły naówczas z kontaktu z myślą G.J. Fichtego
(1762–1814). Państwo moralne, wskazuje poeta, utwierdza się w jednostkach i jest reprezen−
tantem obiektywnego człowieczeństwa obywateli. Zachodzi tu więc charakterystyczne sprzęże−
nie człowieczeństwa poszczególnych obywateli i wspólnoty.

Wspólnota oczywiście niesie za sobą pewien uniwersalizm, ale jednostka nie musi się
w niej czuć zagrożona, bo jeśli człowiek wewnętrzny jest w zgodzie z samym sobą, to ocali swą
odrębną swoistość nawet wtedy, kiedy swemu postępowaniu nada charakter uniwersalny (List IV,
s. 52). I nie musi się dla swej indywidualności lękać „więzów obywatelskiego ładu” (List V,
s. 54), który to ład jest tu wielokrotnie podkreślany.

W kontekście tym pojawia się też pojęcie naród. Naród, który ma być zdolny do zamiany
państwa konieczności na państwo wolności i godny takiej zamiany musi więc odznaczać się doskonałą
pełnią charakteru (List IV, s. 53) – stwierdził autor Listów. W budowaniu wolności widział Schil−
ler rolę rozumu, ale i prawdy, której poświęcił wiele miejsca w swoich Listach. Napisał np.: Jeśli
prawda ma zwyciężyć w walce z siłą, sama musi stać się siłą (List VIII, s. 68). Te myśli rodziła
w nim szalejąca rewolucja, jej dzikość. Nie darmo Atena, bogini mądrości, wyskoczyła z głowy
Zeusa w pełnej zbroi i była wojowniczką, podkreślał poeta. Dochodzi więc kolejne ogniwo
w łańcuchu powiązań – właściwie oczywiste – prawda łączy się z odwagą. Schiller, miłośnik
i znawca kultury starożytnej, przytacza słowa antycznego mędrca: „Sapere aude”, czyli „Odważ
się być mądrym”, znane zresztą w naszej myśli pedagogicznej od dawna. W kontekście tym
często pojawia się konieczność aktywności. Indywidualista nie może być bierny, autor „Listów”
nazywał to „przełamaniem gnuśności” (List VIII, s. 69). Obraz indywidualisty nie byłby pełny,
gdyby obok odwagi i prawdy nie pojawiło się uczucie. Prawda może jeszcze dokonała niewie−
le, ale przyczyną tego nie był intelekt, który nie umiał jej odsłonić, lecz serce, które zamknęło się przed
nią (List VIII, s. 69).

Wydaje się więc, że Schiller był też głęboko przekonany, że ulepszyć poznanie możemy
przez odczuwanie. Bliskie jest to współczesnej dydaktycznej koncepcji „uczenia się przez prze−
żywanie”, mówiąc językiem psychologii, a szczególnie jej nurtu historyczno−kulturowego –
uczeniu się poprzez wewnętrzne doświadczanie (M. Tyszkowa). Ten miłujący prawdę i wol−
ność indywidualista nie stroni, jak już wspomniano, od spraw szerszej społeczności. Indywi−
dualista przyjazny służy ogółowi na przykład w myśl zasady: (...) pracuj dla współczesnych, ale
rób to, czego potrzebują, nie zaś to, co pochwalą ( List XIX, s. 94). Wskazania pojawiają się tu iście
sporadycznie: jeśli masz na nich oddziaływać, pomyśl ich sobie takimi, jakimi być powinni. Jeśli
starasz się dla nich działać, pomyśl ich sobie takimi, jakimi są (List XIX, s. 74).

J. Szymaniak – W poszukiwaniu „indywidualności przyjaznej”
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Znamienne jest też stwierdzenie poety, tu prawie pedagoga: W ich godności szukaj dla siebie
pochwały (List IX, s. 75). Wywód zmierzający do naszkicowania sylwetki nowoczesnego oby−
watela, bo tak można usiłowania autora nazwać z perspektywy dwóch wieków, zawiera więc
pojęcia kluczowe dla dzisiejszej myśli humanistycznej, takie jak wymieniona godność, doświad−
czenie, charakter. Poeta wskazuje na indywidualność z charakterem, który określa granice tempera−
mentowi (List XIII, s. 93). Mówi też o osobie podwójnie doświadczającej – doznającej wrażeń
i myślącej. Kluczem do tej koncepcji człowieka jest przekonanie, że szczęście i doskonałość nie
muszą się wykluczać. Koncepcja ta, znana dobrze starożytnym, została tu przypomniana za
pomocą takich określeń, jak człowiek „piękny”, harmonijny, pojmujący wolność, nie jako bez−
prawie, ale jako wewnętrzną konieczność” (Listy XVIII, XIX).

Druga płaszczyzna rozważań dotyczy człowieka przyjaznego. Krzyżują się tu dwa głów−
ne tory myślenia. Jeden podkreśla zdolność odczuwania, współodczuwania (wykształcenie zdol−
ności odczuwania jest palącą potrzebą naszej epoki, s. 80), odczuwanie nieszczęścia drugiego łączy
Schiller z odpowiedzialnością za dobro. Świat chyli się ku upadkowi, jeśli upada w człowieku
wewnętrznym, stwierdza w Liście IX (s. 74). I w tym kontekście wraca przywoływane już poję−
cie wolności: Duch szlachetny nie zadowala się swą własną wolnością, musi on obdarzać nią także
wszystko, co go otacza (List XXIII, s. 137). Człowiek przyjazny wychodzi też poza obowiązek.
Kwestie te zostały uzasadnione szczególnie w końcowych partiach zbioru Listów.

Obok indywidualności i przyjaznego wobec innych nastawienia, pojawia się też wspomnia−
ne już pojęcie godność, odniesione zwłaszcza do samej jednostki. Bo nie znając własnej godno−
ści, dalecy będziemy od uznania jej w drugim człowieku. I tu powraca zagadnienie bliskie
poecie i artyście – godność ze szczęśliwością godzić ma kultura (List XIV, s. 141). Stąd też umiesz−
cza się F. Schillera wśród ojców i klasyków wychowania estetycznego (I. Wojnar, 1976). Zwor−
nikiem przemyśleń poety było przekonanie, że to właśnie piękno prowadzi nas do świata idei
(List XXV, s. 149). Jest to sedno jego koncepcji „człowieka estetycznego”. Człowiek taki obcuje
w sposób piękny, jest więc w tym względzie przyjazny, a to piękne obcowanie jednoczy spo−
łeczeństwo. Poeta przywołuje tu mitologiczne Gracje, które nakładały więzy sile (List XXVII,
s. 168).

Człowiek przyjazny jest więc jednocześnie piękny – właśnie przez obcowanie, jest łagodny
(Nawet nienawiść słucha łagodnego głosu honoru, miecz zwycięzcy oszczędza rozbrojonego wroga)
podkreślał F. Schiller (List XXVII, s. 167).

Zasady nie niszczą uczuć człowieka tak pojmowanego i, co ważne, człowiek taki pozosta−
je sobą, nie staje się tylko odbiciem swego zawodu czy swej specjalności i urzędu. Jest to sedno
rozważań Listu VI. Poecie chodziło bowiem o żywego człowieka nieograniczonego wspomnia−
nymi wymogami zawodu czy czystego intelektu. Abstrakcyjny myśliciel ma bowiem często zimne
serce, czytamy także w „Listach” w różnym ujęciu.

Reasumując – wartością, którą poeta przedkłada nad inne, była wolność jednostki; ona,
w jego przekonaniu, decyduje o człowieczeństwie (List XXIV, s. 142). I to wolność i samodziel−
ność prowadzą ludzi do prawdy. Zaś za wrogów człowieczeństwa uważał poeta brak wysiłku,
bierność („gnuśność”) i życie „stadne”. Te przemyślenia poety warto przypomnieć. Nie zesta−
rzały się. Mogą być podbudową do dalszych poszukiwań lekturowych w różnych zespołach
uczniowskich czy seminaryjnych.

Wspomniałam o niektórych przedstawicielach myśli filozoficznej, także współczesnej,
z którymi poglądy Schillera harmonijnie współgrają. Nasuwają się i inni, dawniejsi, na przy−
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kład A. Shaftesbury. Szukajmy więc. Tym bardziej że wymaga tego od nas aktualna rzeczy−
wistość.

W ostatnio wydanym podręczniku pedagogiki społecznej, pod redakcja S. Kawuli, mówi
się wiele o społeczeństwie zdolnym do przetrwania, nie tylko ze względów ekonomicznych.

Nastał zatem czas na tworzenie ładu porozumienia społecznego, swoistej cywilizacji pojednania
(S. Kawula, s. 629). Cywilizację taką budują ludzie określonego formatu. Także indywidualno−
ści skłonne do solidaryzmu.
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Katarzyna Zakroczymska
Krajowy Komitet ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej

2005 – Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej

Uczyć się i żyć w demokracji

Idea Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej (EREO) wynika z programów EDC (Edu−
kacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego) oraz HRE (Edukacja na rzecz praw człowieka).

Głównym celem Rady Europy jest zbudowanie pomostu pomiędzy polityką a praktyką
przez upoważnienie organów decyzyjnych i edukatorów do określania i tworzenia trwałych
programów w zakresie EDC i HRE.

Cele EREO określone przez Radę Europy:
• propagowanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób edukacja, zarówno ta formalna, jak

i nieformalna, może się przyczynić do rozwoju obywatelstwa demokratycznego i uczest−
niczącego, a co za tym idzie, spójności społecznej, zrozumienia międzykulturowego i po−
szanowania różnorodności i praw człowieka,

• silniejsze zobowiązanie państw członkowskich do uczynienia z EDC i HRE ośrodka decy−
zji podejmowanych w zakresie polityki edukacyjnej oraz do realizacji długofalowych re−
form na wszystkich poziomach systemu edukacji,

• dostarczenie państwom członkowskim ram i narzędzi służących refleksji nad rolą eduka−
cji w rozwoju i promowaniu obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka w celu roz−
wiązania konkretnych problemów społecznych, zwiększenia uczestnictwa młodzieży i in−
tegracji społecznej,

• zachęcanie do podejmowania inicjatyw i partnerstwa umożliwiających dostęp do najlep−
szych praktyk oraz możliwość dzielenia się wiedzą zarówno na poziomie Rady Europy,
jak i poszczególnych państw członkowskich oraz innych instytucji i agencji światowych
w celu promocji EDC i HRE i wspierania współpracy.

EREO w Polsce – założenia

W Polsce Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej stwarza okazję do nowych działań na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprezentowania tego, co do tej pory w tej dziedzinie
udało się osiągnąć. Rok ten w Polsce może pomóc w rozwiązaniu takich problemów, jak: spa−
dek zaufania do instytucji życia publicznego, niski stopień zaangażowania w życie publiczne,
zagrożenie rozwarstwieniem społecznym i marginalizacją niektórych grup.

Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej powinien wzmocnić rangę edukacji obywatelskiej
w szkolnych programach nauczania i świadomości społecznej, a także wzmocnić elementy
kultury demokratycznej w samej szkole.  Ma uświadomić wszystkim, jak ważne jest przygo−
towanie młodych ludzi do roli dobrego – czyli odpowiedzialnego, otwartego i skutecznie dzia−
łającego – obywatela. Obywatela Polski i Europy.

Główne cele EREO w Polsce:

• kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów oraz ich wiedzy na temat
demokracji, państwa i społeczeństwa obywatelskiego,
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• przygotowanie młodych ludzi do bycia obywatelami zjednoczonej Europy;
• promowanie takich wartości demokratycznych, jak wolność, pluralizm, tolerancja, aktyw−

ność obywatelska;
• edukacja w dziedzinie praw człowieka, zapobieganie dyskryminacji, poszanowanie prawa;
• budowanie w młodych ludziach postawy zaangażowania i wiary we własne siły;
• przybliżanie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego.

Należy podjąć następujące działania:
• umożliwić młodym ludziom zdobywanie nie tylko rzetelnej wiedzy, ale także praktycz−

nych obywatelskich doświadczeń;
• promować wzorce obywatelskiego działania;
• uwrażliwiać na potrzeby innych i zachęcać do działania na rzecz dobra wspólnego;
• wykorzystywać dobre doświadczenia w dziedzinie edukacji obywatelskiej;
• zachęcać uczniów do udziału w życiu społeczności lokalnej;
• wspierać działalność samorządów uczniowskich i inne inicjatywy młodych ludzi w szkołach.

EREO w Polsce – adresaci

Działania w ramach EREO będą wspólnym wysiłkiem środowisk, do których jest on adre−
sowany:

• uczniów
• studentów
• nauczycieli
• organizacji pozarządowych
• samorządów lokalnych
• władz oświatowych

EREO jest otwarty dla całego społeczeństwa.

EREO w Polsce – organizacja – poziom europejski

Polska pełni szczególną rolę w obchodach EREO, gdyż w I połowie roku 2005 przewodni−
czyła Radzie Europy. Była organizatorem kilku ważnych wydarzeń na poziomie ogólnoeuro−
pejskim:

• III Szczytu Przywódców Państw Członkowskich Rady Europy (Warszawa, 16–17 maja 2005),
• Szczytu Młodzieży (organizowanego równolegle do III Szczytu Rady Europy w Warszawie),
• Konferencji „Rola organizacji pozarządowych w edukacji obywatelskiej” (Warszawa 21–

–24 kwietnia 2005),
• II Seminarium Ministrów Edukacji Rady Europy „Nauczanie pamięci poprzez dziedzic−

two kulturowe” (Kraków, 4–6 maja 2005).

EREO w Polsce – organizacja –
– poziom ogólnokrajowy

Powołany został Krajowy Komitet ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej,
w skład którego wchodzą przedstawiciele środowisk edukacyjnych, naukowych, organizacji po−
zarządowych i studenckich. Komitet wspiera działania ministra edukacji narodowej
i sportu związane z EREO, określa jego cele w Polsce oraz propozycje konkretnych rozwiązań
organizacyjnych.

K. Zakroczymska – 2005 – Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej
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EREO w Polsce – organizacja – poziom regionalny i lokalny

Aby zapewnić sprawny przepływ informacji oraz pomoc w organizowaniu działań na
poziomie regionalnym i lokalnym, powołani zostali Regionalni Promotorzy EREO.

EREO w Polsce – informacja

• Aby ułatwić dostęp do informacji, utworzona została strona internetowa dotycząca EREO:
www.ereo.codn.edu.pl

• Strona zawiera:
• ogólne informacje dotyczące EREO w Polsce
• linki do stron organizacji wspierających EREO
• zakładki:

– dokumenty
– Promotorzy Regionalni
– Rada Europy
– 16 województw
– przykłady dobrej praktyki.

• Informacje o działaniach regionalnych zbierają Promotorzy Regionalni i przesyłają na stro−
nę internetową.

• Zakładki 16 województw pełnią rolę katalogu wydarzeń, wypełnianego w ciągu całego
roku.
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Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Fundusz Spójności – instrumentem służącym
budowaniu wspólnej pomyślnej przyszłości partnerów UE

Akcesja Polski do Unii Europejskiej była zwieńczeniem długotrwałego procesu negocjacyj−
nego. Uczestnictwo w Unii jest ogromną szansą na pokonanie dystansu rozwojowego, jaki dzieli
nasz kraj w stosunku do większości krajów ugrupowania integracyjnego, ale równocześnie
poważnym wyzwaniem. Polska jako równorzędny partner musi aktywnie uczestniczyć w bu−
dowaniu wspólnej pomyślnej przyszłości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy partnerzy mówią
jednym głosem, a więc gdy są zgodni i spójni w najważniejszych obszarach swego działania.

Instrumentem służącym budowaniu wspomnianej spójności jest, obok funduszy struktu−
ralnych, Fundusz Spójności. Fundusz ten realizuje stawiane przed nim zadania, wno−
sząc wkład finansowy do projektów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz sieci
transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej. Przyczynia się on do zapewnienia
równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich, między innymi w celu spełnienia
tzw. kryteriów konwergencji określonych w przepisach art. 104. Traktatu o Wspólnocie Euro−
pejskiej, stanowiących formalną przeszkodę na drodze do unii jednowalutowej.

Przedsięwzięcia współfinansowane przez Fundusz Spójności w słabiej rozwiniętych kra−
jach UE mają się przyczynić do rozwoju i modernizacji infrastruktury transportu i środowiska,
a przez to zarówno do realizacji celów europejskiej polityki transportowej i ekologicznej, jak
i celów polityki spójności, której zadaniem jest zmniejszenie dysproporcji ekonomicznych i spo−
łecznych między poszczególnymi państwami. Infrastruktura transportowa, ułatwiając wymia−
nę handlową oraz przepływ siły roboczej, odgrywa szczególnie ważną rolę w poprawie konku−
rencyjności i zmniejszeniu różnic regionalnych, co wpływa na ogólny wzrost gospodarczy. Aby
wzrost gospodarczy utrzymywał się w długim okresie, konieczne są również trwałe warunki
środowiskowe. Jakość środowiska naturalnego, dostępność i stan związanej z tym infrastruk−
tury są też kluczowymi elementami jakości życia ludzi, a przez to oddziałują na spójność
społeczną.
Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym,
jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Środki Funduszu są kierowane do
państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) per capita jest niższy niż
90% średniej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w których został
opracowany program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji. Zgodnie z postano−
wieniami Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, średnia alokacja dla Polski
w latach 2004–2006 wynosi 4178,6 mln euro (według cen z 1999 r.). Stosownie do rozporzą−
dzenia Rady 1164/94/WE przyznane Polsce środki Funduszu Spójności będą w równym stop−
niu wspierać obydwa obszary priorytetowe: środowisko i transport. W związku z ograniczony−
mi zasobami finansowymi państwa kwestią zasadniczą jest trafna i efektywna alokacja środ−
ków Funduszu Spójności. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy podmioty zaangażowane
w proces programowania, implementowania oraz kontroli są świadome wagi prowa−
dzonych przedsięwzięć oraz mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Szczególnie duża
odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na Instytucji Zarządzającej Funduszem Spójności,
której funkcje pełni minister gospodarki i pracy. Zadaniem Instytucji Zarządzającej jest upo−
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upowszechnianie wiedzy odnośnie do różnych aspektów funkcjonowania Funduszu Spójności
w Polsce. Wiedza taka pozwala pozbyć się wielu obaw i niepewności, które mogą ograniczać
inicjatywę do podejmowania działalności inwestycyjnej na dużą skalę. Tylko dobrze poinfor−
mowane społeczeństwo ma szansę dostrzec potencjalne korzyści tego instrumentu. Obowiąz−
kiem i prawem Instytucji Zarządzającej jest ogólne i kompleksowe zarządzanie procesem wy−
korzystania środków Funduszu Spójności w Polsce. W związku z powyższym Ministerstwo
Gospodarki i Pracy opracowało i wdrożyło szereg wytycznych dotyczących różnych aspektów
funkcjonowania Funduszu, których zadaniem jest ujednolicenie i uszczegółowienie zasad dzia−
łania w celu efektywnej absorpcji przyznanych środków. Praca ta ma charakter ciągły i wynika
z konieczności bieżącego rozwiązywania problemów wyłaniających się w trakcie realizacji pro−
jektów. Wytyczne, o których mowa, stanowią szczegółowe uzupełnienie do „Ogólnego Pod−
ręcznika”, który jest swego rodzaju elementarnym przewodnikiem opisującym zasady działania
Funduszu Spójności.

Komplementarnymi działaniami w stosunku do wyżej wymienionych są, finansowane ze
środków Unii Europejskiej, szkolenia adresowane do beneficjentów końcowych projek−
tów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, jak również potencjalnych benefi−
cjentów, którzy dysponują wystarczającym potencjałem, aby ubiegać się o należne nam fundu−
sze. Działania te są ukierunkowane na analizowanie i rozwiązywanie problemów występują−
cych przy realizacji projektów inwestycyjnych, wzajemną wymianę doświadczeń, jak również
na zachęcanie do większej aktywności w korzystaniu z przyznanych Polsce środków.

Jakość i poziom merytorycznego przygotowania personelu administracyjnego na szczeblu
narodowym, regionalnym i lokalnym są zapewniane w ramach tzw. umowy twinningowej, fi−
nansowanej ze środków UE, w zakres której wchodzi możliwość korzystania z doświadczeń
zagranicznych partnerów wdrażających duże projekty inwestycyjne.
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Rafał Dymek
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Rola organizacji pozarządowych
w obszarze edukacji obywatelskiej

Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Jego ce−
lem jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jaką edukacja szkolna oraz pozaszkolna odgrywa
w kształtowaniu postaw demokratycznych w społeczeństwie. Bardzo istotną rolę w realizacji
tych zamierzeń mogą pełnić organizacje pozarządowe. Wynika to z następujących przesłanek:

• Działalność organizacji pozarządowych jest sama w sobie bardzo dobrym przykładem
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Liczba tych organizacji, sprawność ich
funkcjonowania i możliwość rozwoju świadczą o stopniu zaangażowania społeczeństwa
w sprawy obywatelskie.

• Organizacje pozarządowe są miejscem, gdzie młodzież szkolna oraz studenci mogą peł−
nić rolę wolontariuszy. Wspierają swoją pracą organizacje, podejmują się działalności na
rzecz całego społeczeństwa, wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro ogól−
ne. Odnoszą też osobiste korzyści, zdobywając doświadczenie zawodowe i przygotowu−
jąc się do dorosłego życia. Dzisiaj jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy pracodawcy
zwracają uwagę nie tylko na wykształcenie teoretyczne, ale także umiejętności praktyczne.

• Organizacje pozarządowe mają instrumenty wspomagające szkoły i placówki oświatowe
w działaniach na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Ich procedury są
mniej sformalizowane, dzięki czemu mogą szybciej reagować na zgłaszane zapotrzebo−
wanie. Ponadto zadaniem organizacji pozarządowych może być wypełnianie luk w pro−
gramach nauczania i sposobach ich realizacji, w dziedzinie przekazywania wartości de−
mokratycznych i proobywatelskich.

• Organizacje pozarządowe mogą bezpośrednio wspierać przejawy działalności proobywa−
telskiej w placówkach oświatowych, np. poprzez wspomaganie inicjatyw samorządów
uczniowskich, rad rodziców, Szkolnych Klubów Europejskich itp.
Wspomniane powyżej samorządy uczniowskie i Szkolne Kluby Europejskie stanowią bar−

dzo ważne ogniwo w procesie przekazywania młodzieży wartości demokratycznych oraz idei
społeczeństwa obywatelskiego ponieważ:

• Dają możliwość wykazania się młodzieży aktywnej, ambitnej i przedsiębiorczej.
• Poprzez praktykę uczą funkcjonowania demokracji.
• Stwarzają młodzieży możliwość zagospodarowania czasu wolnego (szczególnie w ma−

łych miejscowościach).
• Pozwalają nawiązać współpracę z innymi instytucjami i ośrodkami o podobnych celach.
• Pomagają w nawiązaniu partnerskiej współpracy między uczniami, a także między ucznia−

mi i nauczycielami.
Zadaniem organizacji pozarządowych jest pomoc w realizacji powyższych celów. Przy−

kładami konkretnych działań mogą być następujące projekty realizowane przez organizacje
pozarządowe:

• „Młodzi głosują” (projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej) – program polega na prze−
prowadzeniu prawyborów w szkołach i umożliwia osobom niepełnoletnim wyrażenie opi−
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nii w najważniejszych dla kraju sprawach. Dzięki temu młodzi ludzie mają szansę wyro−
bić sobie nawyk uczestnictwa w „prawdziwych” głosowaniach i lepiej poznać mechani−
zmy wyborcze. Programowi towarzyszą zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym
z funkcjonowaniem demokracji i naszego systemu politycznego. Komisje wyborcze są or−
ganizowane w szkołach przez samych uczniów. Akcja „Młodzi głosują” była przeprowa−
dzana podczas wyborów prezydenckich w 1995 i 2000 roku, wyborów parlamentarnych,
samorządowych oraz referendum konstytucyjnym i w sprawie wyrażenia zgody na raty−
fikację Traktatu Akcesyjnego. Organizatorzy szacują, że w sumie wzięło w niej udział ok.
1,3 miliona uczniów w całej Polsce.

• Akcja „Szkoła z klasą” (projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazety Wybor−
czej”). Jest to masowa akcja adresowana do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po−
nadgimnazjalnych. Zadaniem placówek, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie, jest
zrealizowanie sześciu wybranych przez siebie zadań, zgodnie z celami programu. Zaanga−
żowanie w projekt pozwala nauczycielom, uczniom i rodzicom wspólnie wprowadzać
pozytywne zmiany w swoich szkołach, a dzięki temu uczy młodzież odpowiedzialności
za miejsce, w którym przebywa i kształtuje u niej postawy proobywatelskie.

• Wolontariat Europejski (Narodowa Agencja Programu „Młodzież” we współpracy z orga−
nizacjami pozarządowymi w całej Polsce). European Voluntary Sevice (Wolontariat Euro−
pejski) to indywidualne wyjazdy młodych, pełnoletnich ludzi do krajów Unii Europejskiej,
w celu podjęcia pracy wolontariackiej. Ma on na celu umożliwianie wykorzystywania wła−
snych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dzie−
dzinach, poznawania innych kultur i języków obcych. W programie może uczestniczyć
młodzież w wieku od 18 do 25 lat. Wyjechać można na okres od 6 do 12 miesięcy do
organizacji na terenie całej Europy.

• Szkolne Kluby Europejskie (projekt Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana). Szkolne Klu−
by Europejskie (SKE) to nieformalne zrzeszenia uczniów i nauczycieli propagujących ideę
integracji europejskiej i rozpowszechniających wiedzę dot. Unii Europejskiej w środowi−
sku lokalnym. Na działania Fundacji w ramach projektu składają się m.in.:

– „Parada Schumana” – coroczna parada zwolenników integracji europejskiej przez cen−
trum Warszawy. Uczestniczy w niej średnio ok. 3000 osób, z czego około połowę stanowi
młodzież z SKE,

– konkursy dla SKE,
– konferencje tematyczne – np. „Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska” dla szkół rolni−

czych, „Młodzież – Praca – Unia Europejska” dla szkół z obszarów o wysokim bezrobo−
ciu, „Nasza Europa” – o bieżących wydarzeniach powiązanych z integracją europejską,

– wizyty pracowników i wolontariuszy Fundacji w szkołach na terenie całej Polski.
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Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego
w Europie w świetle ustaleń Procesu Bolońskiego
i Komisji Wspólnot Europejskich

Europejskie szkolnictwo wyższe1 XXI wieku poszukuje atrakcyjnego dla siebie miejsca
w środowisku edukacyjnym kształtowanym przez globalizację. Oznacza to konieczność ada−
ptacji nowych technologii komunikacyjnych, stawienia czoła rosnącej konkurencji i komercjali−
zacji usług edukacyjnych oraz akceptację faktu, że język angielski stał się językiem nauki, co
jest wyrazem internacjonalizacji edukacji.

Europejskie szkolnictwo musi się zmierzyć z silną konkurencją uniwersytetów amerykań−
skich. Na początku lat 90. po raz pierwszy liczba Europejczyków studiujących w USA prze−
kroczyła liczbę Amerykanów studiujących w Europie. Ta tendencja może się utrzymywać
w miarę nasilania się wysiłków marketingowych amerykańskich uniwersytetów w Europie
w odpowiedzi na kryzysy azjatycki i latynoamerykański.2

Uczelnie wyższe, w tym polskie, nie mogą być także obojętne wobec faktu, że w XXI wie−
ku podstawowe znaczenie dla gospodarki ma informacja i wiedza. Nowa rzeczywistość spo−
łeczna i gospodarcza potrzebuje więc ludzi wszechstronnie wykształconych (na wszystkich
kontynentach obserwuje się wzrost udziału osób studiujących), twórczych, przedsiębiorczych
i kreatywnych, którzy potrafią funkcjonować w świecie „stałego stanu nierównowagi”3  i przy−
stosowywać się do dynamicznie zachodzących w otoczeniu zmian. Naczelną zasadą kształce−
nia musi więc być jego ciągłość i dynamiczność. Przy czym, jak twierdzi U. Świętochowska4,
postęp wiedzy jest już tak szybki, że istotą kształcenia stanie się docelowo nauczanie metod
samodzielnego jej zdobywania czy uzupełniania.

Reakcją na nowe wyzwania jest popierana przez środowiska akademickie i inspirowana
przez Komisję Europejską inicjatywa utworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkol−
nictwa Wyższego. Proces ten zapoczątkowała Deklaracja Bolońska podpisana w 1999 roku
przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 państwach europejskich. Dało
to impuls dla istotnych zmian w systemach edukacji wielu krajów, określonych mianem Proce−
su Bolońskiego.5  Proces ten zmierza do tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy−
ższego, stanowi element budowy Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, pozostaje też w związ−
ku z tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Kształcenia Ustawicznego, Kształcenia Zawodowego
oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa tych przestrzeni wymaga przeprowadzenia
wielu reform, w tym wdrożenia do systemów edukacji nowoczesnych technologii informacyjno−
−komunikacyjnych.6  Docelowo cały wysiłek reformatorski ma się przyczynić do realizacji wizji
Europy Wiedzy.7

Zgodnie z Deklaracją Bolońską, tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
wymaga:8

• wprowadzenia systemu porównywalnych stopni (dyplomów),
• wprowadzenia studiów dwustopniowych,
• punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS),
• stworzenia warunków sprzyjających mobilności studentów i pracowników,



112 Rozdział II – Edukacja obywatelska – jestem Polakiem i obywatelem UE

• współdziałania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,
• propagowania problematyki europejskiej w kształceniu.

Kierunki ewolucji Procesu Bolońskiego wyznaczają kolejne dwa ważne dokumenty: Ko−
munikat Praski i Komunikat Berliński. W Komunikacie Praskim9  z 19 maja 2001 roku uzupeł−
niono Deklarację Bolońską o następujące elementy:

• rozwój kształcenia ustawicznego,
• współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego,
• propagowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.

W Komunikacie Berlińskim10  z 19 września 2003 roku, dla podkreślenia znaczenia badań
jako integralnej części szkolnictwa wyższego, przyjęto kolejne istotne zadania:11

• rozszerzenie dwustopniowej struktury studiów o studia III stopnia, czyli studia dokto−
ranckie,

• rozwój kształcenia interdyscyplinarnego.
Ministrowie uznali za priorytetowe w latach 2003–05 zapewnienie jakości kształcenia,

wprowadzenie studiów dwustopniowych oraz usprawnienie mechanizmów uznawalności dy−
plomów i okresu studiów odbywanych poza macierzystymi uczelniami.

Realizacja tych zadań wymaga w poszczególnych państwach zmian legislacyjnych, wpro−
wadzenia mechanizmów stymulujących aktywne postawy w środowisku akademickim oraz
kampanii informacyjnej promującej idee Procesu Bolońskiego.

Stopień realizacji postulatów Deklaracji Bolońskiej jest zróżnicowany. W miarę szybko
przebiega w uczelniach europejskich wprowadzenie studiów dwustopniowych: stosunkowo
sprawnie wprowadzono go w Austrii, Danii i Holandii. Przed spotkaniem w Bergen system ten
wdrożyło 53% uczelni, a kolejnych 36% zamierza to wkrótce zrobić.12  Nadal istnieją różnice
w długości trwania studiów13 , daje się jednak zaobserwować tendencja do minimalizacji tego
czasu; łącznie I i II stopień niemal już wszędzie trwa 5 lat.

Przyjmuje się, że absolwent studiów I stopnia o profilu zawodowym posiada wiedzę
i umiejętności specjalistyczne, a absolwent studiów I stopnia o profilu akademickim dysponuje
wiedzą i umiejętnościami o charakterze bardziej ogólnym. Zgodnie z Komunikatem Berlińskim,
absolwenci ci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia, a po ukończeniu
ich – na studiach III stopnia.

Także system transferu i rozliczania osiągnięć studenta oparty na standardzie ECTS jest
stosowany już w większości uczelni europejskich.14  Docelowo zabiega się o to, by było możli−
we porównywanie osiągnięć studenta w różnych okresach jego życia, w różnych krajach
i w różnych uczelniach oraz instytucjach oferujących usługi edukacyjne, w tym nauczanie na
odległość. Prowadzone są projekty pilotażowe w celu opracowania modelowych rozwiązań.
Rozważana jest m.in. możliwość wprowadzenia różnego typu punktów ECTS.

Jedną z istotnych cech kształtujących proces budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego jest mobilność studentów i kadry naukowo−dydaktycznej. Służą temu programy
finansowane przez Komisję Europejską, w tym program Socrates−Erasmus. W roku 2004/05
Kartę Uczelni Erasmusa miało 2199 uczelni w Europie (stan na 30 marca 2005).15  Dzięki temu
programowi w latach 1997–2002 ponad milion studentów studiowało przez kilka miesięcy
w uczelni zagranicznej; rocznie w ramach programu wyjeżdża 120 tys. studentów, zajęcia
w partnerskich uczelniach prowadzi średnio 18 tysięcy pracowników akademickich.16 Oznacza
to, że do 2004 roku około 5% absolwentów uczelni europejskich miało doświadczenia między−
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narodowe związane z odbywanymi częściowo studiami za granicą. Wymianą objęto około 12
tysięcy nauczycieli akademickich. Mobilność środowiska akademickiego ma podnieść także
Szósty Program Ramowy, który w latach 2003–06 pozwoli ponad 400 pracownikom nauko−
wym i doktorantom z krajów trzecich na przyjazd do uczelni europejskich.

Planowany na lata 2006–2013 Program Zintegrowany, obejmujący działania realizowane
dotychczas w ramach programów: Comenius (szkolnictwo podstawowe i średnie), Erasmus
(szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolnictwo zawodowe, praktyki) oraz Grundtvig
(kształcenie ustawiczne) przewiduje, że do 2010 roku wymiana obejmie 3 mln studentów;17  do
2013 roku 150 tysięcy osób odbędzie praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci, wy−
mianą zostanie objętych 50 tysięcy dorosłych, a 20% programów kształcenia ustawicznego
zostanie zrealizowanych we współpracy międzynarodowej. W latach 2006–2013 będzie też fi−
nansowany program Tempus Plus obejmujący, oprócz wyższych uczelni, szkolnictwo średnie,
kształcenie zawodowe i ustawiczne. Szacuje się, że do 2013 roku skorzysta z niego 100 tysięcy
osób. Programy te w znacznym stopniu ułatwią współpracę międzynarodową.18

Mobilności studentów sprzyjają także wspólne programy studiów realizowane na podsta−
wie wieloletniej umowy co najmniej dwóch uczelni. Programy i plany studiów powinny być
opracowywane przez ośrodki partnerskie, co umożliwia porównywalność okresów studiowa−
nia w tych uczelniach, wspólne prowadzenie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych,
wymianę wykładowców oraz tzw. wspólny dyplom.19  W tym obszarze działań jest jeszcze
wiele do zrobienia, przede wszystkim w sferze legislacyjnej; dotyczy to m.in. uznawalności
uzyskanych kwalifikacji, nazewnictwa programów, wymagań związanych z obroną pracy dy−
plomowej oraz języka wykładowego.

Programy studiów prowadzone przez uczelnie z różnych krajów powinny mieć charakter
wzorcowy, konkurencyjny w stosunku do oferty innych uczelni, w tym do oferty uczelni
w USA, Japonii czy Australii, a więc promujący europejskie szkolnictwo wyższe. W Wielkiej
Brytanii jest prowadzona akcja promocji programów wyższych uczelni w celu przyciągnięcia
na uczelnie brytyjskie 25% wszystkich osób kształcących się za granicą, we Francji do promocji
usług edukacyjnych została powołana specjalna agencja marketingowa EduFrance.

Realizacja wspólnych programów jest jednak kosztowna; doświadczenia uczelni w tej dzie−
dzinie wskazują na problemy związane z finansowaniem takich przedsięwzięć. Szkolnictwo w
Europie musi się z tymi problemami zmierzyć.

Unia Europejska podjęła w tym celu konkretne działania w postaci nowego programu
Erasmus Mundus.20  Jego realizację zaplanowano na lata 2004–08. Program dotyczy między−
narodowej współpracy uczelni i wspiera europejskie studia magisterskie. Zakłada opracowanie
i prowadzenie studiów przez konsorcjum składające się z co najmniej trzech uczelni z różnych
krajów. Student jest zobowiązany do realizacji programu nauczania w co najmniej dwóch
uczelniach. Jego wysiłek wieńczy uzyskanie wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplo−
mu. Program dotyczy tylko studiów II stopnia. Na jego realizację przeznaczono 280 mln euro.

Kolejna tendencja kształtująca rozwój szkolnictwa wyższego w XXI wieku to tzw. kształ−
cenie ponad granicami. Odnosi się ono do usług edukacyjnych świadczonych przez uczelnie
wyższe, w sytuacji gdy odbiorca tych usług zamieszkuje w innym kraju niż oferująca je insty−
tucja. Najczęściej uczelnia taka otwiera w danym kraju filię lub przekazuje uprawnienia do
oferowania usług uczelni już tam działającej, firmując swoim autorytetem i wizerunkiem jej
działania.21  Studia mogą też być realizowane na odległość w macierzystej placówce. Kształce−
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nie ponad granicami stwarza możliwość kształtowania indywidualnych ścieżek studiowania
oraz szansę eksportu usług edukacyjnych poza Europę.22  Także i w tym wypadku niezbędne
są regulacje międzynarodowe.

Proces Boloński określa także konieczność zdefiniowania stopni (tytułów) zawodowych.
Każdy z elementów struktury dyplomu powinien być charakteryzowany przez poziom nakła−
du pracy studenta, wyrażony w punktach ECTS, profil określający charakter uzyskanych kwa−
lifikacji (np. profil zawodowy, profil akademicki) oraz efekty kształcenia, zobrazowane zakre−
sem wiedzy i umiejętności absolwenta. Przyjęcie systemu jasnej i porównywalnej ekwiwalencji
dyplomów oznacza wydawanie tzw. suplementu do dyplomu, który stanowi rejestr wszyst−
kich osiągnięć studenta w czasie odbywania studiów. Na konferencji w Berlinie podjęto zobo−
wiązanie, by od 2005 roku we wszystkich krajach uczestniczących w Procesie Bolońskim suple−
ment do dyplomu był wydawany niedpłatnie.23

Ze względu na różnorodne potrzeby rynku elementy struktury dyplomu mogą i powinny
się różnić profilem i oczekiwanymi efektami kształcenia. W tym celu zostały podjęte prace
związane ze zdefiniowaniem wymagań związanych z dyplomami ukończenia studiów I i II
stopnia.24  Dotyczą one zakresu wiedzy i umiejętności ogólnych, nie są definicją minimów pro−
gramowych.25  Za najważniejsze uznaje się efekty kształcenia. Na ich podstawie uczelnie mogą
tworzyć autorskie programy i dobierać do ich realizacji odpowiednie techniki nauczania. Stwa−
rza to możliwość eksperymentowania i wdrażania nowatorskich koncepcji dydaktycznych, przy
założeniu, że kwalifikacje absolwenta są porównywalne.

Realizacja postulatu wprowadzenia systemu czytelnych i porównywalnych dyplomów
(stopni) wiąże się z koniecznością uznawalności wykształcenia i kwalifikacji.26  Musi ona prze−
biegać w dwóch kategoriach: uznawalności w celu nabycia prawa do dalszego kształcenia
i w celu wykonywania zawodu. Próbę kompleksowego rozwiązania kwestii uznawalności wy−
kształcenia w całej Europie stanowi Konwencja Lizbońska z 1997 roku,27  zgodnie z którą
w każdym kraju, który ratyfikował Konwencję, porównywalne kwalifikacje formalne powinny
być uznawalne, jeśli nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań. Zajmują się tym krajowe
ośrodki, np. w Polsce jest to Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wymaga zapewnienia wysokiej
jakości kształcenia. Jest to jeden z priorytetów, co zostało podkreślone w Komunikacie Berliń−
skim. Wówczas to ministrowie poszczególnych państw podjęli zobowiązanie, że do 2005 roku
w każdym państwie zostanie stworzony system zapewniania jakości. Zadania koordynacji
systemów zapewniania jakości kształcenia w Europie powierzono, utworzonej w 2000 roku,
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Stanowi ona poro−
zumienie działających w poszczególnych krajach agencji zajmujących się zagadnieniami jako−
ści kształcenia. W wyniku wielu dyskusji nie znajduje na razie poparcia idea ustanowienia
ogólnoeuropejskiego systemu oceny jakości kształcenia i powołania organu posiadającego kom−
petencje europejskiej komisji ds. jakości, oceniającej uczelnie we wszystkich krajach.28  Najbar−
dziej realne i rozsądne wydaje się prowadzenie, w oparciu o ENQA, systemu meta−akredytacji,
tzn. akredytacji wydawanej przez gremia spełniające w poszczególnych krajach funkcje oceny
jakości kształcenia, i honorowania decyzji tych gremiów w całej Europie. Pod względem orga−
nizacyjnym jest to najbardziej realny sposób zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.29

W środowisku akademickim pojawiają się też głosy, że bastionem obrony wysokich stan−
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dardów jakości w konfrontacji z zadaniami rynku pracy i komercjalizacją usług edukacyjnych
może być tzw. zasadniczy trzon edukacji wyższej, opierający się na wiedzy teoretycznej i kul−
tywujący wartości akademickie. Uczelnie wyższe nie mogą warunkować swojego rozwoju tyl−
ko i wyłącznie przebiegiem karier absolwentów. Komercjalizacja i masowość kultury powinny
znajdować przeciwwagę w wartościach akademickich i rozwijanej w szkołach wyższych kultu−
rze wysokiej. Szkoły wyższe muszą więc w XXI wieku oprzeć się masowej, skomercjalizowanej
kulturze, stymulując i kształtując rozwój osobowy studentów, budując społeczeństwo obywa−
telskie. W zakres ich powinności jest też wpisana odpowiedzialność za naczelne wartości uzna−
wane w skali globalnej.

Komercjalizacja kształcenia stwarza zagrożenie dla ukształtowanego przez wieki etosu
uczelni i wykładowcy.30  Można jej w pewnym stopniu przeciwdziałać, wprowadzając do pro−
gramów nauczania treści humanistyczne.31  Realizację tych funkcji przez wyższe uczelnie nale−
ży również uznać za jeden z elementów procesu zapewniania jakości kształcenia. Na konferen−
cji w Indiach, poświęconej tym zagadnieniom, słusznie postulowano opracowanie takich stan−
dardów oceny jakości, by stwarzały one możliwość postrzegania uczelni w kontekście kształtowania
zdolności absolwentów do odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie lokalne oraz globalne.
Przy czym, w środowisku akademickim jest obecna świadomość, że podnoszenie jakości kształ−
cenia wymaga długofalowego planowania i lat pracy, w tym budowania kapitału intelektualnego.

Kolejne wyzwanie, z którym uczelnie muszą się zmierzyć, to zmniejszająca się populacja
młodzieży. Prognozy demograficzne stymulują myślenie o rozwoju oferty edukacyjnej dla
dorosłych, w przeciwnym razie uczelnie będą zmuszone zredukować zakres swojej działalno−
ści. Rodzi to konieczność zwiększenia udziału kształcenia na poziomie wyższym w ogólnej
strategii rozwoju kształcenia ustawicznego, co zostało wyartykułowane w Komunikacie Berliń−
skim. W uczelniach zachodnioerupejskich kształcenie ustawiczne, obejmujące m.in. różne for−
my doskonalenia zawodowego, już odgrywa istotną rolę. Uczelnie opracowują progra−
my kształcenia zawodowego wspólnie z firmami. 49% europejskich szkół wyższych, głównie
w krajach skandynawskich, W. Brytanii i Francji oferuje własne formy kształcenia. W kształce−
niu ustawicznym istotną rolę będą odgrywać nowoczesne technologie informatyczne. Rodzi to
pewne obawy związane z deprecjacją znaczenia wyższej uczelni i pracujących tu nauczycieli
akademickich.

Coraz częściej w środowisku akademickim wysuwana jest też teza o nierozerwalnym
związku nowoczesnego kształcenia i badań naukowych, które powinny mieć wpływ na treści
nauczania.32  Podkreśla się, że udział studentów w badaniach naukowych wyrabia umiejętność
samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów. Badania naukowe stymulują proces
tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, są gwarancją autonomii i wolności akademic−
kiej. Kluczowe znaczenie dla realizacji idei Europy Wiedzy ma właściwa relacja między na−
uczaniem i prowadzeniem badań, powiązanie kształcenia i badań naukowych na studiach II
stopnia, które winny zawierać różne formy pracy naukowej.

Znaczącym elementem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego są studia dokto−
ranckie; na potrzebę rozwoju tych studiów wskazano w komunikacie konferencji w Bergen.33

Proces kształcenia doktorantów w Europie jest zróżnicowany i podlega obecnie istotnym zmia−
nom. Charakteryzuje je:

• umasowienie kształcenia na poziomie doktorskim, gdyż gospodarka oparta na wiedzy
potrzebuje fachowców posiadających umiejętności prowadzenia badań;
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• upowszechnianie modelu kształcenia dla osób realizujących kariery zawodowe poza śro−
dowiskiem akademickim (tak czyni już ponad 60% europejskich uniwersytetów);

• upowszechnianie studiów prowadzących do uzyskania doktoratu o charakterze zawodo−
wym; studia te stawiają zwykle nieco niższe wymagania dotyczące nowatorskiego cha−
rakteru wyników badań, tematyka rozprawy wynika najczęściej z doświadczeń zawodo−
wych, zróżnicowanie czasu trwania studiów i poziomu stopni doktorskich istnieje, np.
w Austrii;34

• internacjonalizacja studiów, np. w Wielkiej Brytanii studenci zagraniczni stanowią 44%
ogółu doktorantów, we Francji – 25%.
Zmiany zachodzące w tym obszarze kształcenia, w tym zróżnicowanie form studiów, są

pozytywnie oceniane przez Komisję Europejską i dobrze rokują Europejskiemu Obszarowi
Szkolnictwa Wyższego.

Kolejne zadanie, które wyznacza szkolnictwu wyższemu otocznie, to przygotowanie kadr
zdolnych do rozwiązywania problemów wymagających podejścia interdyscyplinarnego. Ozna−
cza to dla szkół wyższych konieczność kształcenia interdyscyplinarnego i prowadzenia badań
o charakterze interdyscyplinarnym. Realizację tego zadania utrudniają w wielu krajach rozwią−
zania prawne i organizacyjne. Presja pracodawców i samych studentów z pewnością już wkrót−
ce wymusi potrzebne zmiany.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość uczelni europejskich wi−
dzi potrzebę i zasadność tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ponad
2/3 ankietowanych rektorów uznaje konieczność szybkiego wdrażania Procesu Bolońskiego.
W wielu uczelniach, w tym w 47% uczelni uniwersyteckich, zostali powołani koordynatorzy
Procesu Bolońskiego. Jego realizacja przebiegałaby sprawniej, gdyby w danym kraju była lep−
sza koordynacja działań podejmowanych przez ministerstwo z działaniami na poziomie szko−
ły wyższej.

Istotne znaczenie dla rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego ma też Strategia Li−
zbońska35 . Zawiera ona zbiór decyzji Rady Europejskiej, podjętych na posiedzeniu w Lizbonie
w marcu 2000 roku, a więc w rok po podpisaniu Deklaracji Bolońskiej. Wówczas to szefowie
rządów krajów Unii uznali jako strategiczny cel stworzenie w Europie najbardziej dynamicznej
i konkurencyjnej w skali globalnej gospodarki opartej na wiedzy, zapewniającej zrównoważony rozwój,
charakteryzujący się m.in. poprawą warunków zatrudnienia i harmonią społeczną36. Znaczenie eduka−
cji w tym procesie Rada Europejska określiła na posiedzeniu w Sztokholmie w 2001 roku, wskazując
wówczas na potrzebę zapewniania systemom edukacji wysokiej jakości, skuteczności i otwartości na
świat,37  a następnie na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 roku. Sformułowano wówczas zada−
nie, by europejski system kształcenia do 2010 roku stał się „punktem odniesienia w skali świato−
wej”.38  Wysunięto także postulat zwiększenia do 2010 roku nakładów na prace badawczo−
−rozwojowe do 3% PKB.39  Z pewnością nie rozwiąże to wszystkich problemów ekonomicznych
uczelni, gdyż sposób finansowania szkolnictwa wyższego w Europie wymaga wielu istotnych
zmian;40  istnieje bowiem ryzyko, że w razie pogłębiających się niedostatków finansowych uczel−
nie te będą się bardziej skupiać na działalności dydaktycznej niż badawczej. Niedostateczne
nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe oznaczają w wielu krajach rozwój sektora uczelni
niepaństwowych,41  gdzie studenci płacą za studia, korzystając często z pożyczek bankowych.

Amerykańskie uniwersytety dysponują o wiele większymi środkami.42  Ich źródłem jest
nie tylko czesne. Uczelnie te korzystają z publicznych źródeł finansowania, w tym z kredytów
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na badania naukowe, oraz ze znacznych funduszy prywatnych, oferowanych przez firmy
i fundacje. Duże uniwersytety uzyskują także dotacje od stowarzyszeń absolwentów. Taki ro−
dzaj finansowania jest w Europie raczej rzadko praktykowany.43

W celu poprawy konkurencyjności europejskich uczelni, trzeba szukać nowych źródeł ich
finansowania. Wzorem doświadczeń amerykańskich mogą to być prywatne dotacje oraz środki
uzyskane ze sprzedaży usług, w tym z prowadzenia badań. Zwraca się też uwagę na bardziej
efektywne wykorzystanie istniejących funduszy44  oraz stworzenie przejrzystego systemu do
obliczania kosztów badań naukowych. Europejskie uniwersytety muszą też wypracować struk−
tury ułatwiające zarządzanie wynikami badań naukowych.

Ważne zadania dla europejskich środowisk akademickich określa w swoich komunikatach
także Komisja Wspólnot Europejskich, wpierająca Proces Boloński i uznająca go za ważną
propozycję reform prowadzących do stworzenia spójnego, kompatybilnego i konkurencyjnego
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Propozycje Komisji Wspólnot Europejskich
dotyczą m.in. kulturotwórczej roli uniwersytetów, na które nakłada się obowiązek podejmowa−
nia działań sprzyjających nauczaniu języków obcych, ale także promujących język regionalny
lub narodowy w obawie, że tendencje do nauczania w języku angielskim w krajach nieangloję−
zycznych mogą mieć nieprzewidziane skutki dla języka narodowego.45

Komisja Wspólnot Europejskich w Komunikacie z dn. 10.01.0346  poświęconym roli uni−
wersytetów w Europie Wiedzy zwraca uwagę na wielkie znaczenie dla rozwoju Unii Europej−
skiej prężnych ośrodków akademickich.47  Oznacza to m.in. zwiększenie konkurencyjności eu−
ropejskiego szkolnictwa wyższego wobec partnerów w świecie. Proces ten rodzi potrzebę odej−
ścia od szczególnie popularnego w Europie modelu kształcenia zaproponowanego dwieście lat
temu przez Wilhelma von Humboldta w celu reform niemieckich uniwersytetów.48  Model ten
nadawał centralną pozycję działalności naukowo−badawczej w pracy uczelni. Obecnie obser−
wuje się dążenie do większego zróżnicowania działalności placówek uniwersyteckich. Powstają
w ten sposób wyspecjalizowane ośrodki, których działania koncentrują się wokół określonych
obszarów kompetencji.49

Uniwersytety w Europie, podobnie jak i na całym świecie, stają więc przed koniecznością
adaptacji do zmian, które dotyczą:

• zwiększonego popytu na kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego,50

• międzynarodowego charakteru kształcenia i badań naukowych,51

• rozwoju efektywnej i bliskiej współpracy z przemysłem,52

• proliferacji ośrodków wiedzy, spowodowanej m.in. zlecaniem przez biznes badań najlep−
szym uniwersytetom, co powoduje wzrost konkurencji w środowisku,

• reorganizacji nauki uwzględniającej dwie przeciwstawne tendencje: tendencję do dywersy−
fikacji i specjalizacji nauki, co ma związek z pojawieniem się bardzo wąskich specjalności
w badaniach naukowych, oraz tendencję adaptacji środowisk akademickich do interdy−
scyplinarnego charakteru nauki; zacierają się także granice między badaniami podstawo−
wymi a badaniami stosowanymi,

• pojawienia się nowych oczekiwań i potrzeb wynikających z gospodarki opartej na wiedzy
i społeczeństwa wiedzy.53

Uczelnie wyższe, przede wszystkim uniwersytety, są w XXI w. zobligowane do większego
zaangażowania się w życie społeczności lokalnej, w tym w życie społeczno−ekonomiczne, co
może być powodem wzrostu ich prestiżu. W warunkach swoistego akademickiego kapitali−
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zmu uczelnie winny nadal realizować swoją podstawową misję, jaką jest tworzenie i przekazy−
wanie wiedzy. Szkoły wyższe muszą być także miejscem refleksji na temat wiedzy i nauki,
ważnym centrum dialogu pomiędzy naukowcami i społeczeństwem.

Jeśli europejskie szkolnictwo wyższe ma być najbardziej konkurencyjne i dynamiczne,
a uczelnie funkcjonujące w tym systemie (przynajmniej część z nich) mają być uznane za naj−
lepsze na forum międzynarodowym, podejmowane wysiłki muszą być właściwie skorelowane
i kompatybilne,54  a zmiany winny dotyczyć zarówno struktur organizacyjnych, kapitału inte−
lektualnego, jak i sposobów zarządzania uczelniami55  oraz ich finansowania. Do kluczowych
reform należy zaliczyć reformę programów nauczania,56  zapewnienie jakości edukacji i uzna−
walności kwalifikacji. Reformy te muszą uwzględniać kontekst europejski i globalny. Tylko
wtedy jest możliwe osiągnięcie celu określonego w Strategii Lizbońskiej, a dotyczącego konku−
rencyjności europejskiej gospodarki.

Jak słusznie się podkreśla,57  tworzenie wewnętrznie spójnego i otwartego europejskiego
obszaru edukacyjnego będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy i jej obywa−
teli. Edukacja jest bowiem nie tylko czynnikiem dającym szanse na zatrudnienie, ale też formą
samorealizacji. Kształtuje aktywne postawy obywatelskie, wolne od dyskryminacji i ksenofobii.
Formowanie tych postaw będzie możliwe tylko wówczas, gdy ekspansja nowoczesnych techno−
logii informatycznych zostanie zrównoważona przez humanizację pracy dydaktyczno−wycho−
wawczej w szkole wyższej oraz demokratyzację relacji personalnych.

Wytyczone kierunki reform zapoczątkowały długofalowy proces, gdyż w Europie nie ma
jeszcze właściwej atmosfery wspólnej nauki, jaką wypracowali już Amerykanie.58  Narodowe
systemy edukacji, mimo podejmowanych wspólnie zadań, nadal są bardzo zróżnicowane,59

w dodatku w poszczególnych krajach istnieją silne grupy akademickie przekonane, że ich spo−
sób organizacji szkolnictwa wyższego jest dobry i nie ma potrzeby go zmieniać.

Istnieje też obawa, że realizacja idei równych szans oświatowych będzie trudna ze wzglę−
du na zwiększające się różnice w poziomie kształcenia między elitarnymi i przeciętnymi uczel−
niami oraz różnice w poziomie życia poszczególnych warstw społecznych.60 Poważnym ha−
mulcem reform są też wzrastające koszty utrzymania szkolnictwa wyższego.
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uniwersyteckich  realizuje program 3−letni, w uczelniach nieuniwersyteckich 48%  realizuje
program 3−letni, a 30% program 3,5−letni. Różnice dotyczą także dyplomów; w niektórych
krajach absolwenci trzyletnich studiów I stopnia  otrzymują dyplom typu bachelor a ab−
solwenci studiów czteroletnich dyplom typu advanced bachelor, por. Trends in Learning
Structures in Higher Education (II) – Towards the European Higher Education Area – survey
of main reforms from Bologna to Prague, by G. Haug and Ch. Tauch, 2001, www.bologna−
bergen2005.no

14 por. Trends in Learning Structures in Higher Education (III) – Progress towards the European
Higher Education Area, by S. Reichert and Ch. Tauch, 2003, www.bologna−bergen2005.no

15 http://www.socrates.org.pl/erasmus/index.html
16 http://www.socrates.org.pl/erasmus/index.html; na uwagę zasługuje także Program

Leonardo, wspierający mobilność  pomiędzy uniwersytetami a sektorem biznesu. W la−
tach 1995–1999 w programie wzięło udział 40 tysięcy osób; Komunikat Komisji Wspólnot
Europejskich z 10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów w Europie wiedzy;
http://www.men.waw.pl/

17 375 tysięcy rocznie, będzie to możliwe dzięki czterokrotnemu wzrostowi nakładów na
realizację programu.
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   18 Por. Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza...op. cit. s. 40.
19 Takie rozwiązania są stosowane w uczelniach francuskich i niemieckich, jednak  regulacje

prawne w wielu krajach uniemożliwiają wydawanie wspólnego dyplomu; praktykowane
jest więc wydawanie dwóch dyplomów lub jednego dyplomu wystawionego przez jedną
uczelnię oraz certyfikatu podpisanego przez przedstawicieli uczelni partnerskich.

20 Erasmus  Mundus – Program Unii Europejskiej, 2004, http://www.socrates.org.pl/mundus
21 Zjawisko to jest określane w literaturze „neokolonializmem edukacji”; przeciwnicy takiego

kształcenia porównują je do zakładania restauracji McDonalds’a: miejscowa uczelnia ku−
puje nazwę uczelni zagranicznej i jest zobowiązana do oferowania w swoim kraju pro−
duktu zaprogramowanego za granicą; por. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wy−
ższego na świecie, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004, s. 23.

22 Z możliwości eksportu usług edukacyjnych do Europy korzystają m.in. uczelnie w USA;
Amerykanie próbują wchodzić na globalny rynek edukacyjny; dążenie do swoistego eks−
portu instytucji naukowo−dydaktycznych i pewnych sposobów myślenia obserwuje się
także w Australii; Australijczycy są największymi eksporterami programów studiów aka−
demickich w Azji; por. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa...op. cit., s. 21.

23 Komisja Europejska przyznaje na okres 3 lat wyróżnienie tym uczelniom, które wydają
suplement niedopłatnie.

24 Miały one formę projektu nazywanego w skrócie Tuning, uczestniczyło w nim 135 uczelni
– pierwsza faza projektu była realizowana w latach 2000–02, a druga w 2002–04; celem
było także  opracowanie wspólnych wymagań na  9 kierunkach: biznes, pedagogika, geo−
logia, historia, matematyka, chemia, fizyka, pielęgniarstwo i europeistyka; w projekcie za−
proponowano także metodykę tworzenia programu studiów opartą na wymaganych efek−
tach kształcenia, por. Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza...op. cit.

25 Minima programowe budzą wiele emocji; na sesji zamykającej Konwencję Uczelni Euro−
pejskich w Grazu przedstawiono tezę, że żadne regulacje dotyczące minimów programo−
wych nie powinny być wprowadzone na poziomie ani państw, ani Europy.

26 Omówione na podst. Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza...op. cit. , s. 19.
27 The Convention on the Recognition of  Qualifications concerning Higher Education in the

European Region, April 1997, http://conventions.coe.int, Konwencja Lizbońska nie doty−
czy uznawalności wykształcenia z punktu widzenia prawa wykonywania zawodu; dla
niektórych zawodów (np. lekarz, pielęgniarka) zostały sformułowane specjalne dyrektywy
Unii Europejskiej; dokonano tym samym standaryzacji procesu kształcenia w całym ob−
szarze Unii; w przypadku zawodów regulowanych (np. inżynier, nauczyciel, adwokat),
dopuszczenie do wykonywania zawodu wymaga, obok ukończenia studiów, także do−
datkowych kwalifikacji, np. praktyki zawodowej.

28 Podobny postulat powołania światowej agencji akredytacyjnej rozważano podczas szó−
stej światowej konferencji  International  Network for Quality Assurance Agencies in Hi−
gher Education – INQAAHE, która odbyła się w marcu 2001 roku w Indiach; ponieważ
idea nie znalazła zbyt wielu zwolenników, zaproponowano  opracowanie modelu oceny
jakości instytucji szkolnictwa wyższego, który stanowiłby podstawę do wzajemnego uzna−
wania swych akredytacji przez agencje akredytujące,  por. E. Chmielecka E., Jakość na
świecie, Instytucje akredytacyjne i oceny jakości na świecie, „Forum Akademickie, 2001, nr 7–8

29 Temu rozwiązaniu służy powołanie w czerwcu 2003 roku European Consortium for Ac−
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   creditation (ECA), złożonego z 13 organizacji akredytujących z 8 krajów europejskich,
w tym z Niemiec, Holandii, Szwajcarii i Hiszpanii. ECA zajmuje się koordynacją procedur
akredytacyjnych w tych krajach, gdzie system akredytacji został już przyjęty; por. Kra−
śniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza... op. cit., s. 22.

30 W niektórych krajach homo academicus utracił swój prestiż zawodowy i w odbiorze spo−
łecznym zaczął być postrzegany jako homo economicus; por. Pachociński R., Kierunki re−
form szkolnictwa... op. cit., s. 37.

31 Takie argumenty padały podczas dyskusji towarzyszącej szóstej światowej konferencji
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE
w Indiach w 2001 roku; por. Chmielecka E., Jakość na świecie… op. cit.

32 To zagadnienie było przedmiotem konferencji „The Role of the Universities in the Europe−
an Research Area”, zorganizowanej przez EUA w marcu 2003 r.

33 http://www.menis.gov.pl/proces_bolonski/aktualnosci/bergen.php
34 a także w Japonii, gdzie większym społecznym uznaniem cieszy się doktorat osób pracu−

jących zawodowo poza uczelnią; czasami wystarczy rok studiów, by uzyskać stopień
doktora; niemal w każdym przypadku stopień ten otwiera w Japonii drzwi do atrakcyjnej
finansowo i prestiżowo kariery zawodowej; por. R. Pachociński, Kierunki reform szkolnic−
twa... op. cit., s. 64.

35 Strategia została omówiona na podstawie opracowania: Kraśniewski A., Proces Boloński:
dokąd zmierza szkolnictwo... op. cit., s. 28.

36 Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza szkolnictwo... op. cit., s. 28.
37 Por. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw

dla Europy, Bruksela 10.01.2003: http://www.men.waw.pl/
38 Kraśniewski A., Proces Boloński: dokąd zmierza szkolnictwo... op. cit.,  s. 28.
39 Na początku XXI wieku – 1,93% PKB; zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej realizacja

tego postulatu będzie wymagała stworzenia w Europie około 700 000 nowych miejsc pra−
cy związanych z badaniami naukowymi.

40 W Anglii, Australii, Kanadzie zaczęto w większym stopniu finansować studentów a nie
uczelnie.

41 Niepaństwowe szkolnictwo wyższe bardzo dynamicznie rozwinęło się w Chinach, Wietna−
mie, na Węgrzech i w Polsce; por. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa… op. cit.,
s. 18.

42 2–5 razy więcej środków w przeliczeniu na jednego studenta; por. Komunikat Komisji
Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów w Europie wiedzy; http:/
/www.men.waw.pl/, przy czym państwa członkowskie Unii wydają średnio ponad 5%
PKB na publiczne systemy kształcenia (stan na 10.01.2003), a więc tyle co w USA i więcej
niż w Japonii, która na ten cel przeznacza 3,5% PKB; por.: Komunikat Komisji Wspólnot
Europejskich, Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Bruksela 10.01.03;
http://www.men.waw.pl/

43 Ma to związek z przepisami podatkowymi, które darczyńcom nie stwarzają dogodnych
warunków; w Europie nie ma też takiej tradycji filantropii jak w USA, a więzi absolwen−
tów z uczelnią mają raczej luźny charakter; por. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich
z dn. 10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów... op. cit.

44 Podejście „edukacja dla każdego” zaowocowało w Europie ogromnym wzrostem liczby
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studentów; brak przejrzystych procedur selekcji kandydatów na studia powoduje, że od−
siew wśród studentów w Unii Europejskiej wynosi średnio 40%; czas trwania studiów
w celu uzyskania konkretnych kwalifikacji w niektórych krajach Europy jest dwukrot−
nie wyższy, np. w Niemczech inżynier kształci się 5–6 lat, koszty pokrywa się ze środków
publicznych; w Wielkiej Brytanii przyszły inżynier za publiczne pieniądze studiuje przez
3 lata, a przez kolejne 3–5 lat kształci się w firmie na koszt pracodawcy; edukację kończy
egzamin państwowy; por. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003
w sprawie roli uniwersytetów... op. cit.

45 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie promowania nauki języków i różnorodno−
ści językowej. Plan działań 2004−06; http://www.men.waw.pl/

46 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów...
op. cit.

47 Uniwersytety prowadzą aż 80% badań podstawowych, przyczyniają się do realizacji ce−
lów zawartych w Strategii Lizbońskiej, głównie do wzrostu zatrudnienia i spójności spo−
łecznej oraz podniesienia ogólnego poziomu edukacji w Europie; 20% Europejczyków
w wieku 35–39 lata posiada wykształcenie wyższe, w grupie wiekowej 55–59 już tyl−
ko 12,5%; w grupie wiekowej 25–64 lata wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształ−
ceniem wynosił w 2001 roku 84%, a wskaźnik bezrobocia dla osób z wyższym wykształ−
ceniem w 2001 roku stanowił 3,9% i był trzy razy niższy niż dla osób z niższym pozio−
mem wykształcenia, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003 w sprawie
roli uniwersytetów... op. cit.

48 Zapoczątkowane przez Humboldta zmiany stanowiły także inspirację dla reformatorów
amerykańskiego szkolnictwa wyższego; naczelnym zadaniem stało się dla nich powiąza−
nie uniwersytetu z życiem społecznym, określenie związków uczelni z przemysłem i rol−
nictwem; Amerykanie wprowadzili w uczelniach strukturę wydziałów, granty na badania
oraz w zdecydowany sposób zwiększyli dostęp do szkoły wyższej; por. Pachociński
R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, op. cit., s. 7.

49 Przykładowo, może to być realizacja strategii rozwoju regionalnego poprzez organizację
kształcenia dla dorosłych: Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003
w sprawie roli uniwersytetów... op. cit.

50 Nastąpi to mimo niekorzystnych tendencji demograficznych w Europie, z szacunków
wynika bowiem, że ponad 70% wzrostu liczebności populacji będzie spowodowany na−
pływem do Europy emigrantów; od wielu lat Unia stara się także przedłużyć średni okres
nauki obywateli, udowodniono bowiem, że słabsza pozycja gospodarcza Europy związa−
na jest z niedostatecznym poziomem wykształcenia populacji ludzi w wieku produkcyj−
nym; inwestowanie w zasoby ludzkie jest czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy
i poziom życia; z badań wynika, że dodatkowy rok nauki przyczynia się w Europie do
wzrostu zarobków o około 6,5%,  niepokojący jest jednak odpływ wysoko wykształconych
kadr do USA; por. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Skuteczne inwestowanie
w edukację... op. cit.

51 Nadal uniwersytety w Europie goszczą mniej studentów z innych krajów i mniej pracow−
ników naukowych, niż ma to miejsce w Ameryce; w 2000 roku w uczelniach europejskich
studiowało około 450 tysięcy obcokrajowców, podczas gdy w uczelniach amerykańskich
ponad 540 tysięcy, głównie z Azji; USA gości proporcjonalnie dużo więcej studentów ob−
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   cokrajowców na poziomie zaawansowanym w zakresie inżynierii i informatyki, z powo−
dzeniem też zatrzymuje osoby z doktoratem; około 50% Europejczyków, którzy uzyskali
stopień doktora w USA, zostaje tam na kilka lat, a niektórzy z nich zostają na zawsze;
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów...
op. cit.

52 Już w latach 90. obserwuje się proces budowy relacji partnerskich między przemysłem
a uczelniami (Kanada, Australia, kraje skandynawskie); firmy i duże koncerny zaczynają
zabiegać m.in. o to, by umiejętności wymagane u nich w pracy stały się przedmiotem
nauczania na studiach, zabiegają także o możliwość wywierania wpływu na charakter
prowadzonych przez uczelnie badań, co może się rozmijać z zainteresowaniami tych uczel−
ni i ich misją; przedstawiciele przemysłu zaczynają zasiadać w senatach uczelni,  ma to
miejsce, np. w Szwecji i niesie za sobą ryzyko ograniczenia uczelnianej autonomii, w śro−
dowisku akademickim; słychać też opinie, iż edukacja na poziomie szkół wyższych zosta−
ła „uwikłana” w biznes;  por. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa...op. cit., ss. 15, 31.

53 Chodzi głównie o rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie nauk ścisłych i tech−
nicznych oraz na kształcenie ustawiczne; Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dn.
10.01.2003 w sprawie roli uniwersytetów... op. cit.; jak podaje Pachociński R., na początku
XXI wieku obserwuje się coraz większą zależność między programami nauczania a po−
trzebami rynku pracy; rządy USA i Kanady podejmują działania na rzecz ułatwienia
związków między szkolnictwem wyższym a przemysłem i biznesem, w tym samym cza−
sie, np. w Australii, następuje zwrot w kierunku centralizacji odpowiedzialności za oświa−
tę; por. R. Pachociński, Kierunki reform szkolnictwa... op. cit., s. 16.

54 Jest to stosunkowo trudne, gdyż program reform do 2010 będzie już realizowany  przez
Unię złożoną z co najmniej 27 państw o różnych systemach gospodarczych i edukacyjnych.

55 Uczelnie przyjmują coraz więcej studentów, procesy zarządzania stają się bardziej złożo−
ne, tradycyjne, zbiurokratyzowane systemy nie sprawdzają się w nowych warunkach;
przykładem profesjonalnej administracji mogą być dla Europy uniwersytety amerykań−
skie, które wypracowały m.in. sprawny monitoring i mechanizmy kontroli wydatków; por.
Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego... op. cit., ss. 16–17; w Danii kwestia
zarządzania wyższymi uczelniami stała się tematem wielu gorących debat; obserwuje się
tu trend w kierunku profesjonalizacji zarządzania, który może prowadzić do zastępowa−
nia wybieranych rektorów – wynajmowanymi menedżerami, por. Mosakowski R., Szkolnic−
two wyższe w Danii, „Forum Akademickie”, 2001 r., nr 6, s. 46.

56 Przykładowo, w USA dąży się do interdyscyplinarności wiedzy, kładzie się nacisk na
umiejętność pracy w zespole oraz rozwijanie zdolności przekazywania myśli naukowej
niespecjalistom, a więc maksymalnego wykorzystania wiedzy w praktyce.

57 Por. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010.
Program prac dotyczący przyszłych celów systemów edukacji, Komisja Europejska, Dy−
rektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury; www:menis.gov.pl

58 Przykładowo, we Francji do wymiany studentów podchodzi się bez szczególnego entuzja−
zmu.

59 Na przykład w Anglii, gdzie w latach 90. najgłośniej mówiło się o konieczności urynko−
wienia szkolnictwa wyższego; uczelnia staje się powoli placówką biznesową, gdyż biznes
zaczął przejmować kontrolę nad systemem szkolnictwa wyższego; szkoła wyższa zajmu−
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je się głównie nauczaniem, a dopiero w dalszej kolejności badaniami; por. CFE, Winnig the
arguments: A briefing by the Campaign for Free Education,2000; http://www.members.xo−
om.com/nus−cfe [za:] Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa...op. cit., ss. 52–53.

60 Niemal we wszystkich dokumentach diagnozujących stan szkolnictwa wyższego pod
koniec XX wieku wskazuje się na potrzebę likwidacji nierówności w dostępie do nauki na
poziomie szkoły wyższej; por. Świętochowska U., Systemy edukacyjne... op. cit., s. 62; na
ten problem wskazywano także podczas konferencji ministrów edukacji krajów uczestni−
czących w Procesie Bolońskim, która odbywała w maju 2005 r. w Bergen.
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji nt. „Edukacja
obywatelska – jestem Polakiem i obywatelem UE” przeprowadzonej
w ramach I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego

Ogólnopolska Konferencja zatytułowana „Edukacja obywatelska – jestem Polakiem i oby−
watelem UE” była jedną z pięciu konferencji, które odbyły się 7 września 2005 r., w ramach
Pierwszego Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego „Edukacja – Tradycje, Rzeczywi−
stość, Przyszłość” zorganizowanego dla uczczenia obchodów 60−lecia państwowości polskiej
na Pomorzu Zachodnim. Miejscem obrad była Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Krakowskiej 71/79 w Szczecinie.

Organizatorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie jak najszerszego spektrum tema−
tów odnoszących się do wyzwania, jakie stoi przed polską edukacją w związku z przystąpie−
niem naszego kraju do Unii Europejskiej. Wyzwaniem tym jest przygotowanie dzieci i mło−
dzieży do bycia świadomymi obywatelami UE, do pełnego, aktywnego i twórczego uczestnic−
twa w życiu demokratycznego społeczeństwa jednoczącej się Europy, z jednoczesnym zachowaniem
poczucia tożsamości i dumy narodowej. Program zawierał piętnaście różnorodnych wystąpień,
których treści sprzyjały głębokiej refleksji, wskazywały pożądane kierunki działania i prezento−
wały przykłady już podejmowanych aktywności. Konferencja zgromadziła 122 uczestników,
którzy przyjechali z wielu różnych regionów Polski i reprezentowali głównie środowisko oświa−
towe i naukowe.

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Mirosław Rutkowski. Moderatorami obrad byli:
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Janusz Ruszkowski oraz mgr Mirosław Sielatycki,
dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Wystąpienia główne rozpoczął prof. zw. n. hum. Tadeusz W. Nowacki, dr h.c. Akademii
im. Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu im. M. Dragomanowa w Kijowie wykładem wprowa−
dzającym zatytułowanym „Jestem Polakiem i obywatelem UE”, w którym odniósł się do zna−
czenia i wartości postawy patriotycznej i zagrożeń wynikających z bezkrytycznego członko−
stwa w UE:

Indywidualistyczno−liberalne propozycje płynące z Unii godzą (...) w idee patriotyzmu. Wyno−
sząc wysoko prawa jednostki, usprawiedliwiają exodus młodzieży z narodu, a nawet sprawiają, że jest
on poczytywany za czyn moralnie prawidłowy – a jednak sprzyja to wykorzenieniu poważnej części
młodzieży, która przywdziała już kosmopolityczny kostium i najlepiej czuje się tam, gdzie dobrze
płacą.

Następnie mgr Paweł Kołodziński z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
Szczecinie przedstawił rozważania na temat „Korzenie tożsamości europejskiej”. Prawny aspekt
obywatelstwa polskiego, a zarazem europejskiego oraz szanse i możliwości płynące z tego faktu
zaprezentował dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Janusz Ruszkowski w swoim wykła−
dzie „Obywatel Polski – obywatelem Unii Europejskiej”. Kolejnym mówcą był dyrektor CODN
Mirosław Sielatycki, który zwrócił uwagę słuchaczy na sprawę kwalifikacji i przygotowania
nauczycieli do wypełniania ich roli zawodowej w realiach zjednoczonej Europy w swoim wy−
stąpieniu pt. „Kompetencje nauczycieli w Unii Europejskiej”. Planowani następni dwaj prele−
genci mgr Tomasz Merta z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki i Pracy niestety nie mogli osobiście wziąć udziału w spotkaniu, niemniej tekst prze−
widzianego wystąpienia przedstawiciela ministerstwa zatytułowany „Fundusz spójności in−
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strumentem służącym budowaniu wspólnej, pomyślnej przyszłości partnerów UE” został prze−
kazany uczestnikom w materiałach konferencyjnych.

Po przerwie głos zabrali kolejni mówcy prezentujący następujące tematy:
– mgr Włodzimierz Olszewski, Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

i Techniki w Polkowicach – Orientacja rynkowa systemu oświaty wobec potrzeb nowego społe−
czeństwa

– mgr Katarzyna Zakroczymska, reprezentująca Krajowy Komitet ds. Europejskiego Roku
Edukacji Obywatelskiej – Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej a postawy młodzieży

– dr Jadwiga Szymaniak z Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej – W poszukiwaniu „in−
dywidualności przyjaznej”

– mgr inż. Bogusław Pasierbski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodziców – Współpraca
między domem i szkołą drogą do społeczeństwa obywatelskiego. Pielęgnowanie wartości
Trzecia, ostatnia część konferencji została poświęcona prezentacji programów edukacyj−

nych realizowanych na rzecz kształtowania obywatelskich postaw dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe. Swoje programy przedstawiły: Centrum Edukacji Obywatelskiej re−
prezentowane przez mgr Monikę Koszyńską; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w wystą−
pieniu mgr. Przemysława Fenrycha; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w prezentacji
mgr Urszuli Sierżant; Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, dr Daniel Wacinkiewicz. Na zakoń−
czenie mgr Gabriela Helińska przedstawiła efekty projektu Forum Turystyki Pomorza Zachod−
niego pt. „Przygoda”, który w kolejnych latach realizacji z programu działań o charakterze
regionalnym przekształcił się w program o wymiarze ogólnopolskim.

Prowadzone rozmowy kuluarowe uczestników oraz informacje zwrotne uzyskane przez
organizatorów mogą świadczyć, że obszar tematyczny podjęty na opisywanej konferencji jest
wciąż jeszcze nie dość doceniany.

Iwona Wawrzyniak
Konsultant CDiDN

ds. projektów i współpracy międzynarodowej
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Jan Konopka
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej
w Ministerstwie Środowiska

Edukacja ekologiczna w Polsce – zadania i realizacja

 Edukacją ekologiczną w Polsce zajmuje się wiele instytucji. W formalnym procesie kształ−
cenia za problematykę ekologiczną jest odpowiedzialne Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, natomiast Ministerstwo Środowiska prowadzi tzw. edukację nieformalną, czyli po−
zaszkolne działania mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej ogółu spo−
łeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w myśl przyjętej zasady, że
człowieka należy edukować od przedszkola do uniwersytetu.

W strukturze organizacyjnej Ministerstwa Środowiska istnieje od 10 lat Biuro Edukacji
Ekologicznej i Komunikacji Społecznej, które realizuje zadania związane z kształtowaniem
zachowań proekologicznych, promocją ochrony środowiska i działań resortu oraz udostępnia−
niem informacji. W ramach Biura działa również Wydział Prasowy, który kształtuje politykę
medialną Ministerstwa, odpowiadając m.in. na pytania dziennikarzy, organizując konferencje
prasowe członków kierownictwa resortu, wspomagając również, poprzez nagłośnienie w środ−
kach masowego przekazu, takie działania, jak np. kampanie, akcje, ważniejsze konferencje.

Działalność informacyjną Biura Edukacji wspomaga – utworzone w tym celu w maju 2001
r. przy Ministerstwie Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku. Działalność informacyjna
tej instytucji, merytorycznie podległej pod Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej,
jest skierowana do wszystkich, którzy tej informacji potrzebują, w tym do osób prywatnych.

Centrum realizuje zadania poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi Minister−
stwa Środowiska oraz innymi instytucjami resortowymi.

Działania Biura Edukacji wspomaga również biblioteka resortowa, w której znajduje się
ponad 6000 publikacji naukowych, około 85 tytułów czasopism fachowych, komplet wydawnictw
legislacyjnych, w tym zbiór norm i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.

W budżecie Ministerstwa Środowiska wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na
edukację ekologiczną. Niestety, trudna sytuacja finansowa państwa wpłynęła również na ogra−
niczenie tych wydatków.

Oprócz Ministerstwa Środowiska oraz instytucji prowadzących tzw. formalną edukację
ekologiczną, myślę tu o całym systemie szkolnictwa, edukacją nieformalną w naszym kraju
zajmuje się wiele organizacji pozarządowych: Regionalne Centra Edukacji Ekologicznej, Par−
ki Narodowe i Krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne i nadleśnictwa, Gminne Ośrodki Kul−
tury, ogrody botaniczne oraz zoologiczne, Kościoły i wiele innych podmiotów, w tym również
osoby prywatne.

W celu usystematyzowania wszystkich działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ich
prawnopolitycznego usankcjonowania w 1997 r. została opracowana i zatwierdzona przez
ministrów ochrony środowiska oraz edukacji narodowej Narodowa Strategia Edukacji Ekolo−
gicznej. W 1998 r. powyższy dokument zaakceptowały sejmowa i senacka komisja ochrony
środowiska.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje, a przede wszystkim hierarchizuje
główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym
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z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, że edukacja ekologiczna powinna obejmo−
wać całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szcze−
blu centralnym i lokalnym.

W 2001 r. opracowano Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, czyli program wyko−
nawczy Strategii, który określał podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne
za ich realizację, możliwości i źródła finansowania zadań, a także harmonogram ich wdrażania.

W 2004 r. powołano przy Prezesie Rady Ministrów międzyresortowy zespół ds. edukacji
ekologicznej, którego zadaniem jest koordynacja prac nad realizacją Narodowej Strategii Edu−
kacji Ekologicznej oraz uaktualnienie i wdrożenie Narodowego Programu Edukacji Ekologicz−
nej pod kątem zmian zachodzących w procesie reformowania państwa oraz integracji z Unią
Europejską. Zespół będzie m.in. inspirował potencjalne podmioty do tworzenia resortowych,
regionalnych i branżowych programów edukacji ekologicznej.

Realizując wytyczne wynikające z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Biuro Edu−
kacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska koncentruje się na pro−
wadzeniu działań edukacyjno−promocyjnych, olimpiad (współpraca z Komitetem Głównym
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej), współpracy z organizatorami festiwali ekologicznych, np.
w Raciborzu, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa „Konkurs
Mój Las”, dużych akcji i kampanii również informacyjnych. Niektóre z tych przedsięwzięć (po−
dobnie jak w całej Europie) są imprezami corocznymi.

Do najważniejszych zadań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji realizowanych przez
Biuro należą:

Centralne obchody Dnia Ziemi

Dzień Ziemi jest organizowany w Polsce od 12 lat pod patronatem ministra środowiska.
Impreza ta przybliża społeczeństwu problemy związane ze współczesną ekologią, jak również
edukuje w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia. Dzień Ziemi to również
dogodny moment na podsumowanie działań organizacji pozarządowych i ruchów ekologicz−
nych, zwłaszcza prowadzących ogólnopolskie akcje i programy. Centralnym obchodom towa−
rzyszą: festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, sesje, konferencje naukowe, wystawy, kon−
kursy, przeglądy filmów.

Od 1990 r. głównym organizatorem obchodów Dnia Ziemi jest Fundacja EKO−OKO –
Ośrodek Kultury Ochota. Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej są współorganizatorami centralnych obchodów Dnia Ziemi
i od początku dofinansowują ich organizację. W 2004 r. obchody Dnia Ziemi odbyły się pod
hasłem „Dary Natury” – ze szczególnym uwzględnieniem roli lasów w popularyzacji edukacji
przyrodniczej z okazji jubileuszu 80−lecia istnienia lasów państwowych.

Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska są organizowane w Polsce co
roku w innym województwie. Miejsce obchodów jest wybierane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska na podstawie zgłoszeń wojewodów. Ministerstwo koordynuje przygotowanie
i nadzoruje merytorycznie program obchodów.

Wydarzenie to jest okazją do zorganizowania na terenie danego województwa różnego
rodzaju imprez i atrakcji skierowanych do całego społeczeństwa, w tym konferencji nauko−
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wych, wystaw i konkursów, koncertów, parad i festynów. Światowy Dzień Ochrony Środowi−
ska jest również okazją do zaprezentowania osiągnięć województwa w ochronie środowiska,
przedstawienia wybranych obiektów służących ochronie środowiska oraz zwiedzania atrakcji
przyrodniczo−turystycznych.

W 2004 r. centralne obchody ŚDOŚ odbyły się w województwie dolnośląskim pod hasłem
„Czyste środowisko – zdrowa żywność”. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele
zaprzyjaźnionych landów niemieckich. Odbył się m.in. wspólny pokaz ratownictwa ekologicznego.

Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum

Projekt zorganizowania pierwszego (międzynarodowego) forum poświęconego edukacji
ekologicznej powstał w Ministerstwie Środowiska w związku z realizacją zadań grupy robo−
czej Komisji Helsińskiej PITF (ds. świadomości społecznej i edukacji ekologicznej). Intencją
organizatorów było zaprezentowanie zwiedzającym szerokiej palety różnorodnych form i me−
tod edukacji.

W Forum biorą udział przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, centrów
edukacji ekologicznej, parków narodowych i krajobrazowych, fundacji, stowarzyszeń, wydaw−
nictw oraz innych podmiotów prowadzących działania w zakresie edukacji ekologicznej.

Pierwsza edycja Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum odbyła się w Warszawie,
w czerwcu 1996 r. W targach uczestniczyło przeszło 100 wystawców: z Polski, Niemiec, Szwe−
cji i Wielkiej Brytanii. Kolejne edycje Forum zostały zorganizowane w 1999 r. w Warszawie
oraz w 2000 r. w Krakowie, w 2002 r. i w 2003 r. w Poznaniu jako przedsięwzięcie towarzyszą−
ce Targom Ekologicznym POLEKO.

W trakcie Forum organizuje się salon wystawienniczy edukacji ekologicznej, na którym
prezentują się organizacje, instytucje, instytuty naukowe, parki narodowe i krajobrazowe pro−
wadzące działania w zakresie edukacji ekologicznej.

Organizowane są seminaria na temat edukacji ekologicznej, pokazy filmów, inscenizacje
teatralne przygotowane przez dzieci i młodzież oraz wystawy fotografii przyrodniczej. W jej
organizację aktywnie włączają się dzieci i młodzież, którzy są również najliczniejszą grupą
odwiedzających, przychodzą bowiem często całymi klasami wraz z nauczycielami traktujący−
mi udział w Forum jako część zajęć szkolnych.

Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO

Od początku Targów POLEKO imprezie tej patronuje minister ochrony środowiska. Co−
rocznie ministerstwo eksponuje i udostępnia na swoim stoisku materiały informacyjno−promo−
cyjne resortu. Przedstawiciele ministerstwa biorą udział w licznych seminariach i konferencjach
towarzyszących Targom.

W 2003 r. hasłem przewodnim Targów była „Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej –
korzyści i wyzwania dla Polski”. Wśród imprez, które odbyły się podczas POLEKO, znalazła
się m.in. konferencja „Euro na środowisko – fundusze Unii Europejskiej na ochronę środowiska
w Polsce” organizowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Targi są licznie odwiedzane przez nauczycieli
i młodzież, ponieważ stwarzają okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
Za merytoryczny i logistyczny udział (czyli np. wystrój stoiska) resortu ochrony środowiska
odpowiedzialne jest Biuro Edukacji.
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Konkurs na najlepsze prace magisterskie i licencjackie
przygotowane w polskich szkołach wyższych –
„Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody”

Od 1991 r., z pewnymi przerwami ze względu na trudności organizacyjno−finansowe,
ogłaszany jest konkurs zatytułowany „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody”, które−
go zadaniem jest upowszechnienie idei ochrony środowiska, w myśl zasady zrównoważonego
rozwoju oraz stymulowania zainteresowań badawczych i edukacyjnych studentów i promoto−
rów prac. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie i licencjackie reprezentują różne dziedziny
nauki. Propozycje zawarte w wielu z nich mogą się przysłużyć rozwiązywaniu istotnych pro−
blemów związanych z ochroną środowiska w Polsce.

W 2004 r. zostanie ogłoszona ósma edycja konkursu, obejmująca prace obronione w pol−
skich szkołach wyższych w 2003 r.

Nagrody ministra środowiska za szczególne osiągnięcia
naukowo−badawcze w zakresie ochrony, kształtowania
i użytkowania środowiska oraz jego zasobów
Nagrody ministra środowiska są przyznawane corocznie za szczególne osiągnięcia nauko−

wo−badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zaso−
bów. Do nagrody mogą być zgłaszane wybitne osiągnięcia, mające cechy nowości i nowocze−
sności, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi, a warunkiem
pracy jest jej wdrożenie. Nagrody mogą być również przyznawane za całokształt działalności
w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody,
edukacji ekologicznej oraz za popularyzację tematyki ochrony środowiska.

Wykonawcą zadania jest Departament Polityki Ekologicznej, a biuro Edukacji opiniuje
wnioski z zakresu edukacji ekologicznej oraz uczestniczy w pracach zespołu oceniającego
wszystkie zgłoszone do nagrody propozycje. Ten konkurs ma też ogromne zasługi dla popu−
laryzacji osiągnięć w edukacji ekologicznej i informowania społeczeństwa o osiągnięciach na−
ukowych w ochronie środowiska w naszym kraju.

Konkurs ministra środowiska „Lider Polskiej Ekologii”

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest prestiżową nagrodą ministra środowiska
za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Celem konkursu jest pro−
mocja przedsięwzięć korzystnych ekologicznie i ekonomicznie, nowoczesnych technologii oraz
akceptowanych społecznie inwestycji. Przyczynia się on do szybszego wdrażania zasady trwa−
łego i zrównoważonego rozwoju w naszym kraju.

Konkurs ukazuje różnorodność działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w
Polsce, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań. Podkreśla znaczenie wysokiej jakości usług
rzetelności i etyki ekologicznej.

W latach 1996–2003 do Konkursu zgłoszonego łącznie 801 przedsięwzięć. Świadczy to o
tym, że ochrona środowiska coraz częściej stanowi niezbędny element zarządzania przedsię−
biorstwem produkcyjnym czy firmą usługową. Staje się również formą promocji marketingu.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach, takich jak przedsiębiorstwo, wyrób oraz gmina
lub związek gmin. Taka formuła konkursu pozwala na ukazanie zarówno działań realizowa−
nych na rzecz ochrony środowiska w sferze produkcji oraz usług, jak i różnorodnych inicjatyw
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lokalnych służących poprawie jakości życia mieszkańców miast i gmin Polski.
W 2003 r. tytułem „Lider Polskiej Ekologii 2003” uhonorowali zostali realizatorzy 10

przedsięwzięć. Przyznano także 8 wyróżnień.

Konkurs plastyczny „Mądrość Natury”

Organizowany przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Krajową Izbą Gospo−
darczą. Jego ideą przewodnią jest hasło Wystawy Światowej EXPO 2005 (25 marca – 25 wrze−
śnia 2005 r., Japonia); Jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Celem konkur−
su była próba przedstawienia w formie plastycznej harmonijnej zależności między człowiekiem
a naturą jako odpowiedzi na wyzwania, które niesie za sobą XXI wiek. Konkurs ten pozwolił
uwrażliwić młode pokolenie na wzajemne relacje zachodzące w środowisku oraz ukazać wpływ,
jaki wywiera na nie działalność człowieka.

Konkurs został zakończony w listopadzie 2004 r. Nagrodzone oraz wyróżnione prace były
prezentowane w gmachu Ministerstwa Środowiska, Krajowej Izby Gospodarczej oraz w pawi−
lonie polskim podczas EXPO 2005.

Wystawa fotograficzna „Parki Narodowe w Polsce”

Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej przygotowało wystawę fotogra−
ficzną „National Parks in Poland” (przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych), uka−
zującą piękno polskiej przyrody chronionej w parkach narodowych. W roku 2000 r. wystawa
była prezentowana w Holandii, w 2001 r. w Słowenii, w 2002 r. w Hiszpanii, Danii i Austrii, w 2003
r. w Belgii, w 2004 r. w Niemczech – w Hamburgu (10–19 czerwca) oraz w Berlinie (1–16 lipca).

Szkolnictwo zawodowe

Ministerstwo Środowiska systematycznie współpracuje z Ministerstwem Edukacji Naro−
dowej i Sportu w zakresie opracowywania nowych podstaw programowych i dokumentacji
programowych dla zawodów, dla których Minister Ochrony Środowiska jest tzw. organem
wiodącym, tj. zawody związane z leśnictwem, ochroną przyrody i krajobrazu, geologią, hydro−
logią, gospodarką wodną, ochroną środowiska, meteorologią i geofizyką. Rzeczoznawcy mini−
stra środowiska opiniują podręczniki i materiały wykorzystywane w szkołach jako środki dy−
daktyczne. W Ministerstwie koordynowane są prace w zakresie opracowania stosownych roz−
porządzeń o stażu adaptacyjnym i teście umiejętności dla obywateli państw zachod−
nich pragnących rozpocząć pracę w zawodach związanych z geologią, leśnictwem i gospodarką
wodną oraz dostosowaniem tej grupy zawodów regulowanych do przyszłych wymagań UE.
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Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój gospodarczy polega na takim użytkowaniu środowiska przyrod−
niczego na obszarach gospodarczych, by zachować cenne elementy przyrody wymagają−
ce ochrony, uzyskując jednocześnie korzyści gospodarcze. Celowi temu mają służyć wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej gmin, przeprowadzonej w całym naszym województwie zachod−
niopomorskim w ciągu ostatnich 10 latach. Rozpoznanie przyrodnicze gmin stanowi warunek
formalny przy opracowywaniu regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Cho−
dzi o rozpoznanie obiektów, które nie mogą być narażone na zniszczenie w wyniku działań
gospodarczych. Plan zagospodarowania winien zagwarantować ochronę przyrody i środowi−
ska przy uwzględnieniu zarówno potrzeb gospodarczych, jak i uwarunkowań przyrodniczych.
Konieczne jest wzajemne zrozumienie potrzeb gospodarczych, jak i zachowania cennej przyro−
dy. Pozwala to na wybór kierunków i tempa rozwoju społeczno−gospodarczego stosownie do
stanu środowiska naturalnego i jego racjonalnego wykorzystywania.

Wprowadzona w Polsce Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 (Dz. U. nr 92, poz.
880) wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących różnych form ochrony przyrody w zakre−
sie zakazów, podporządkowując je w znaczącym stopniu celom gospodarczym. Wyszczegól−
niane w Ustawie zakazy, np. likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwod−
nych, dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania zbiorników wodnych, starorze−
czy oraz obszarów wodno−błotnych, jak i szeregu innych nie obowiązują w przypadkach, gdy
wchodzą w kolizję z „racjonalną gospodarką rolną, leśną, wodną i rybacką”, a także w przy−
padku „realizacji inwestycji celu publicznego” i oczywiście w zakresie obronności kraju i bez−
pieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej itp. Dotyczy to w szczególności parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, a także sieci obszarów „NATURA 2000”.
Sprawy te, stosownie do Rozporządzeń Ministra Środowiska (z 12 maja 2005) winny być regu−
lowane w planach ochrony opracowywanych dla poszczególnych obiektów i po uzgodnieniu
z miejscowymi władzami akceptowane przez radę gminy.

Tworzenie obiektów służących ochronie przyrody napotyka często na duży opór społecz−
ności lokalnych właśnie ze względu na wprowadzane zakazy i ograniczenia, które mogłyby
utrudniać działalność gospodarczą. Nowa Ustawa 2005 idzie z duchem idei rozwoju zrówno−
ważonego.

Właściwe rozwiązania gospodarcze oparte na znajomości wartości przyrodniczych regio−
nu, walorów siedlisk i biocenoz oraz rzadkich i osobliwych gatunków flory i fauny to obowią−
zująca w Unii Europejskiej podstawowa zasada programu „NATURA 2000”. Jego celem jest
zagwarantowanie bytu zagrożonych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt w warunkach
prowadzonej gospodarki. Takie działanie wymaga określenia, odpowiednio do przedmiotu
ochrony, jakie warunki muszą być spełnione, by uniknąć zagrożeń. Potrzebne jest rozpoznanie
sytuacji przyrodniczej, a w szczególnych przypadkach podjęcie specjalnych badań warunków
związanych z działalnością gospodarczą, by spełnić wymogi populacji lub obiektu. Jest to nowe
podejście do ochrony przyrody, polegające na szukaniu rozwiązań kompromisowych z pożyt−
kiem dla gospodarki, a bez szkody dla walorów przyrodniczych.
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W ramach europejskiego programu „Natura 2000” na poszczególnych państwach UE
spoczywają obowiązki:

– przeciwdziałania szkodliwym zmianom w populacjach gatunków i przekształceniom sie−
dlisk i biocenoz,

– dążenia do przywracania siedliskom walorów utraconych w wyniku antropopresji,
– ograniczania intensywności gospodarowania rolniczego przez niskie zużycie nawozów

i środków ochrony.
Bardzo istotne jest zapewnienie, że Unia Europejska winna współfinansować program

„Natura 2000” poprzez swoje fundusze, takie jak:
– Fundusz Life, przeznaczony na ochronę przyrody,
– fundusze strukturalne rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów,
– Fundusz Rolny na programy rolno−środowiskowe, z przeznaczeniem na rozwój zrównoważony.

Jest to poważny argument dla samorządów lokalnych, społeczeństwa i użytkowników
przestrzeni, którzy powinni się włączać do tej akcji z pełnym zrozumieniem własnego interesu,
gdyż to przy ich szerokim udziale należy realizować kompleksowo ten program.

Europejski program „Natura 2000” został włączony w Polsce do Ustawy o ochronie przy−
rody z 30 kwietnia 2004 r., a „obszary Natura 2000” są uznane za jedną z form ochrony przy−
rody w naszym kraju.

Podstawą programu są przyjęte w ubiegłym stuleciu konwencje i dyrektywy Rady Euro−
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej, takie jak:

– dyrektywa ptasia z 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, która wyznacza obszary
specjalnej ochrony OSO,

– dyrektywa habitatowa z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory, wyznaczająca specjalne obszary ochrony SOO.
Stosownie do polskiej Ustawy minister ochrony środowiska wydał w sprawie określenia

typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony nastę−
pujące rozporządzenia:

• z 4 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną,
• z 28 września 2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
• z 9 lipca w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną,
• z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

Są wśród nich wszystkie występujące w Polsce siedliska z listy europejskiej.
Na Pomorzu Zachodnim do takich siedlisk należą:

– wydmy piaszczyste na wybrzeżu Bałtyku z roślinnością zielną, w tym wydmy z bażyną
europejską Empetrum nigrum,

– podmokłe wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix,
– suche, piaszczyste wrzosowiska z wrzosem zwyczajnym Calluna vulgaris i janowcem wło−

sistym Genista pilosa,
– wody oligotroficzne jezior lobeliowych; naturalne jeziora eutroficzne z rdestnicami; jeziora

dystroficzne; pływające zbiorowiska wywłóczników w rzekach równinnych,
– murawy piaszczyste ze szczotlichą i murawy na podłożu wapiennym ze stanowiskami

storczyków,
– torfowiska wysokie, żywe torfowiska kopułowe; torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
– torfowiska niskie na podłożu wapiennym z kłocią wiechowatą Cladium mariscus; torfowi−
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ska porośnięte lasem; alkaliczne torfowiska niskie,
– lasy bukowe: kwaśne buczyny, buczyny z marzanką wonną, buczyny storczykowe,
– lasy grądowe; kwaśne dąbrowy; pozostałości lasów łęgowych na aluwiach,
– łąki trzęślicowe na kredzie; ziołorośla eutroficzne.

Ten bogaty wykaz występujących na Pomorzu ekosystemów i zbiorowisk roślinnych
o znaczeniu ogólnoeuropejskim pokazuje, jak wielkiej wartości jest szata roślinna wojewódz−
twa zachodniopomorskiego.

 Podstawą działania jest także Europejska Czerwona Lista Zwierząt i Roślin zagrożonych
wyginięciem. Wśród kilku zaledwie gatunków podanych przez Polskę na liście znajdują się
występujące na Pomorzu Zachodnim następujące gatunki roślin: storczyk lipiennik Loesela,
goryczka błotna i elisma wodna. Lipiennik Loesela i goryczka błotna są chronione w rezerwacie
„Tchórzyno”, występują też nad jez. Miedwie. Elisma wodna jest chroniona razem z roślinno−
ścią jezior lobeliowych.

Stosownie do Ustawy o ochronie przyrody wyznaczenie w naszym kraju obszarów „Na−
tura 2000” wymaga porozumienia ministrów środowiska, rolnictwa, rozwoju wsi oraz gospo−
darki wodnej, by uniknąć konfliktów na styku gospodarki i ochrony przyrody. Wykaz obsza−
rów podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. W przypadkach nadrzędnego interesu
publicznego wojewoda lub odpowiednia władza podejmuje decyzję o uchyleniu zakazów zwią−
zanych z ochroną określonego obszaru, mimo zagrożeń dla środowiska – obowiązuje wtedy
kompensacja przyrodnicza niezbędna dla zapewnienia spójności sieci obszarów „Natura 2000”.

Minister środowiska wydał także rozporządzenie w sprawie planów ochrony obszarów
„Natura 2000”, które przewiduje uwzględnianie w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz zwierząt.

Województwo zachodniopomorskie w krajowej sieci obszarów „Natura 2000” zgłoszonej
do Komisji Europejskiej ma znaczącą pozycję na równi z województwem warmińsko−mazur−
skim. Bogactwo żywej przyrody – szaty roślinnej i świata zwierząt, różnorodność biocenoz,
jakie wykształciły się wśród urozmaiconej rzeźby terenu – to niezaprzeczalne walory naszego
Pomorza. Najcenniejsze wśród nich są naturalne elementy przyrody, których fragmenty utrzy−
mują się mimo antropopresji obszarów zagospodarowanych.

Obszary zgłoszone do programu „Natura 2000” obejmują znaczną część województwa.
Zaliczono do nich istniejące już na Pomorzu Zachodnim różne formy ochrony prawnej, takie
jak: Woliński Park Narodowy, szereg bardzo cennych rezerwatów przyrody, parki krajobrazo−
we w całości lub częściowo, obszary chronionego krajobrazu, niektóre użytki ekologiczne,
a także obszary niepodlegające do teraz ochronie prawnej, jak Dorzecze Parsęty, Zalew Szcze−
ciński, Bagna Rozwarowskie i inne.

Ochrona przyrody a gospodarka

Najmniej kolizyjna jest gospodarka leśna prowadzona od lat (w myśl zrównoważonego
rozwoju) z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody. Lasy Państwowe uwzględniają bowiem
w swojej działalności także pozagospodarcze funkcje lasu. Opracowywane w każdym nadle−
śnictwie długoterminowe plany zagospodarowania określają zadania w dziedzinie ochrony
przyrody z pełną znajomością obiektów o najwyższych walorach i wymaganiach, które muszą
być spełnione w celu ich utrzymania. Dlatego lasy stanowią ostoje ptactwa i dzikiej zwierzyny,
a pod osłoną gospodarczych drzewostanów rozwija się runo leśne dostosowane do warunków
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siedliskowych. To właśnie w lasach zachowało się wiele cennych ekosystemów, jak jeziorka,
bagna i inne „nieużytki” z ich naturalną florą i fauną. Można to ilustrować bardzo licznymi
przykładami występowania gatunków objętych ochroną ścisłą, cennych siedlisk, jak oligotro−
ficzne jeziora czy dystroficzne oczka wodne i mszary, a także łąki śródleśne. Zachowanie od−
powiednich warunków ekologicznych wymaga ograniczania różnych działań gospodarczych
związanych np. z gospodarką wodną, stosowaniem środków chemicznych i innych. Najwięcej
śródleśnych rezerwatów i zatwierdzonych użytków ekologicznych leży na obszarze lasów.
Dużo jest też obiektów niechronionych formalnie, które utrzymują się w krajobrazie dzięki
obowiązującemu w leśnictwie zrównoważonemu rozwojowi. Dodajmy, że gospodarowanie
w zgodzie z przyrodą jest najlepszą gwarancją zachowania równowagi biologicznej decydują−
cej o powodzeniu prac leśnych, o czym przekonały gradacje szkodników i klęski w leśnictwie
spowodowane zakłóceniami tej równowagi.

Gospodarka rolnicza pozostawia również miejsce naturalnej przyrodzie: w zagłębieniach
terenu występują oczka wodne, na skarpach – zakrzewienia śródpolne, których nie zdążono
splantować pod wielkopowierzchniowe uprawy. Pogorszenie się warunków ekonomicznych
w rolnictwie spowodowało odstąpienie od gospodarki intensywnej, bardzo szkodliwej dla śro−
dowiska, a w długofalowej perspektywie także dla samego rolnictwa i produkowanej żywno−
ści. Niestety, jednocześnie zaniechano użytkowania półnaturalnych łąk i pastwisk – biocenoz
z bogatym światem żywych organizmów, przystosowanych w naturalny sposób do warunków
siedliskowych. Nie są one koszone ani spasane i podlegają sukcesji roślinności zaroślowej ze
szkodą dla różnorodności biologicznej.

Są w rolnictwie przypadki kolizji na styku gospodarki i ochrony przyrody, wymagające
specjalistycznego rozpoznania. Takim przykładem może być kolizja, jaka zaistniała na Bagnach
Rozwarowskich między ochroną ścisłą rzadkiego krzewu atlantyckiego – woskownicy europej−
skiej a gospodarką na plantacjach trzciny.

Badania na obszarze ostoi „Bagna Rozwarowskie” przeprowadziła dr Sylwia Jurzyk z AR
w Szczecinie. Celem badań było określenie wpływu użytkowanej plantacji trzciny na naturalne
zarośla woskownicy europejskiej – rzadkiego gatunku atlantyckiego – podlegającego ścisłej
ochronie, występującego na granicy zasięgu. Chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie,
jakie warunki środowiska są optymalne dla rozwoju woskownicy i jak je kształtować w wa−
runkach gospodarki rolniczej, by chronić populację. Wnioski praktyczne dotyczą czynnej ochro−
ny na obszarach gospodarczych, w warunkach sztucznie regulowanych stosownie do potrzeb
plantacji, gdzie jednak woskownica znajduje szansę bezpiecznego rozwoju, jeżeli zabiegi go−
spodarcze uwzględniają także jej wymagania ekologiczne. Utrzymanie zarośli woskownicy na
plantacji trzciny ma jednocześnie istotne znaczenie dla ochrony rzadkich gatunków fauny. Jest
to rozwiązanie modelowe, które może mieć szersze znaczenie metodyczne przy określaniu
warunków siedliskowych, jakie trzeba zapewnić różnym gatunkom roślin chronionych w spe−
cjalnych obszarach ochrony, tworzonych stosownie do Dyrektyw Unii Europejskiej.

Realizacja zrównoważonego rozwoju dotyczy m.in. wyznaczania, ze względów gospodar−
czych, nowych tras komunikacyjnych, które kolidują z siecią cennych pod względem przyrod−
niczym obszarów chronionych. Znane są w kraju przykłady dramatycznych akcji w obronie
przyrody przez ugrupowania ekologiczne, niedopuszczające rozwiązań kompromisowych. To
błąd. W naszym województwie podejmuje się w takich przypadkach, zgodnie z Ustawą
o ochronie przyrody, ocenę zagrożeń dla przyrody oraz odpowiednie badania i działania po−
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zwalające na racjonalne rozwiązanie problemu.
Przykładem może być udział w zabezpieczaniu Wolińskiego Parku Narodowego w strefie

budowy szosy ekspresowej od Świnoujścia do Dargobądzia, biegnącej przez Park. Polegało to
na zaplanowaniu zabezpieczenia cennej roślinności i kontrolowaniu wszelkich działań w czasie
budowy (1997–2002) oraz na wprowadzeniu właściwych nasadzeń roślin na pobocza zabez−
pieczające ścianę lasów. Projekt techniczny musiał uwzględnić przepusty dla zwierząt na tym
odcinku przez budowę nie tylko przejść podziemnych, ale także wiaduktów nad rozpoznany−
mi przez zoologów „korytarzami ekologicznymi”, którymi przemieszczają się duże zwierzęta
w obrębie całego Parku Narodowego.

Przykładem kompromisu uwzględnienia potrzeb gospodarczych natury technicznej kosz−
tem ochrony przyrody jest zgoda dla Zarządu Portu w Szczecinie na wycięcie śródleśnego pasa
w rezerwacie „Wilcze Uroczysko – Olszanka” dla utrzymania łączności wzrokowej toru wod−
nego na Zalewie Szczecińskin z latarnią morską, która jest od ponad 100 lat w rezerwacie.

Ostatnio została dokonana ocena oddziaływania na Obszary NATURA 2000 planowanej
drogi krajowej S−3, biegnącej z północy na południe przez Szczecin do Gorzowa Wielkopolskie−
go. Budowa tej trasy ma ogromne znaczenie ekonomiczne, dlatego należało szukać kompromi−
sowego rozwiązania w ramach zrównoważonego rozwoju. W trybie badań terenowych, prze−
prowadzonych na kolizyjnych odcinkach oddziaływania inwestycji biegnącej przez obszary
zgłoszone do Unii Europejskiej, określono zagrożenia, na jakie są narażone najcenniejsze ele−
menty przyrody. Wśród 96 punktów w terenie, które mają różną wartość przyrodniczą, odróż−
niono miejsca niewymagające specjalnej ochrony, gdzie budowa drogi nie przyniesie szkód, oraz
miejsca przyrodniczo najwrażliwsze, które należy w szczególny sposób zabezpieczyć zarówno
w czasie realizacji inwestycji, jak i później w okresie eksploatacji. Należy ochronić jeziora, tor−
fowiska i zarośla śródpolne, jak też korytarze ekologiczne w dolinach cieków.

Na czas budowy zalecono postawić w w miejscach zagrożonych odpowiednie osłony izo−
lujące np. brzegi jezior od pasa prac drogowych. Po zakończeniu budowy należy na tych sa−
mych odcinkach zadbać o odtworzenie zniszczonych fitocenoz, by stanowiły naturalną barierę
ochronną przed skutkami ruchu samochodowego. Potrzebne są ekrany zabezpieczające przed
hałasem w czasie eksploatacji i odpowiednie przepusty dla zwierząt.

Szczególnie dużą wartość przyrodniczą na tej trasie przedstawia Obszar Pojezierza My−
śliborskigo, dlatego wymaga bezwzględnego przestrzegania wszystkich zaleceń. Dotyczy to
przede wszystkim zbudowania mostu na filarach między mineralnymi zboczami nad zator−
fioną zatoką jeziora (tu Jez. Czółnowskiego), którą trasa przecina. Nie wolno poprowadzić tędy
nasypu, gdyż zakłóciłby układ hydrologiczny siedlisk podlegających ochronie prawnej.

Na innym odcinku trasa biegnąca w bliskim sąsiedztwie jeziora ramienicowego stanowi
zagrożenie dla wód wysiękowych spływających do rynny jeziornej. Będą tam trafiały wszelkie
zanieczyszczenia z pasa budowy a później z użytkowanej szosy. Zagrożenie rozciąga się na
dalszy kompleks jezior przez odpływ rowem melioracyjnym wód na południe, do jezior na−
stępnych. Dlatego zalecono odsunięcie szosy na odpowiednią odległość. Bardzo ważne będzie
zabezpieczenie kolizyjnych odcinków przed zanieczyszczonymi wodami spływającymi z jezd−
ni. Odprowadzalniki wody należy umieścić w odpowiedniej odległości od otwartych wód
i mokradeł, na gruncie mineralnym. Na zewnątrz od pasa drogi należy wprowadzić
w miarę możliwości zadrzewienia, by izolować środowisko od skażeń powietrza przez spaliny
samochodowe oraz od hałasu.

J. Jasnowska – Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju
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Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody zaopiniowała ostatnio pozytywnie i przekazała do
Wojewody Zachodniopomorskiego projekt budowy drogi S−3, który uwzględnił powyższe za−
lecenia.

Poważny niepokój budzą jednak głosy kwestionujące ochronę obszarów przyrodniczych,
jeśli wymaga to pewnych dostosowań w działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy jest to głos
dziennikarza na łamach poczytnej gazety. Przede wszystkim gospodarka, ekologu. Ilu bezrobotnych
obejrzy obszary chronione….? Ludzie obejrzą je dopiero, gdy znajdą pracę, kupią sobie samochody
i dojadą tam dobrą drogą. W polemicznym piśmie, w którym podałam ważne argumenty o po−
trzebie i możliwości uzyskania konsensusu, napisałam, że jest sprawą dużej wagi, by nie wznie−
cać konfliktów między ekologami zabiegającymi o racjonalną ochronę środowiska a budowniczymi dro−
gi i nie jątrzyć opinii społecznej. Do dalszej polemiki zniechęcił mnie jednak zupełny brak wiedzy
dyskutanta na temat znaczenia przyrody i jej ochrony. Dlatego pogłębiona edukacja ekologicz−
na, w szczególności na temat zrównoważonego rozwoju, jest tak ważna i potrzebna.

Trzeba zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, by tworzyć dobra gospodarcze, a jed−
nocześnie chronić przyrodę, by zachować ją dla człowieka.
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Społeczne uwarunkowania i filozoficzne podstawy
rozwoju zrównoważonego

Problematyka zrównoważonego rozwoju jest uwikłana w szeroki kontekst pierwszej rewo−
lucji globalnej,1  rewolucji prowadzącej do zakwestionowania zachodniego, dominującego dziś
w skali świata kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Rewolucja ta, będąca rezultatem globalizacji
opartej o światowe sieci informatyczne industrialnego przetwarzania przyrody we wszystkich
sferach ludzkiej aktywności, tworzy nową jakość w relacjach i współzależnościach człowieka
(społeczeństwa, zglobalizowanej ludzkości) z biosferą. Ta nowa jakość, wynikająca ze skali,
głębi, akceleracji i komputeryzacji wszelkich procesów użytkowania i przetwarzania przyrody
sprawia, że świat znalazł się dzisiaj w „punkcie zwrotnym”: ujawniły się i zintensyfikowały
takie bariery i zagrożenia rozwoju cywilizacyjnego, że ich przezwyciężenie – konieczne dla
zapewnienia dobrostanu czy wręcz istnienia społeczności ludzkich – wymaga istotnego zwro−
tu, wręcz zmiany kierunku tego rozwoju.

Pierwsze z tych zagrożeń to „pułapka technologiczna”, w jaką wpadła ludzkość w rezul−
tacie niczym nieograniczonego rozwoju technologicznego i wszczęcia różnorodnych działań
technogennych, których rezultaty były trudne do przewidzenia (bądź nieprzewidywalne),
a w wielu przypadkach okazują się katastrofalne.2  Po prostu, czas badania i ujawniania się
skutków nowych technologii jest dłuższy niż czas ich wdrażania (a w wielu przypadkach wpro−
wadza się nowe technologie w ogóle nie biorą pod uwagę ich możliwych negatywnych skut−
ków). Tak jest przecież w przypadku wykorzystywania energii nuklearnej (zarówno w celach
militarnych, jak i pokojowych), rozwoju informatyki, telekomunikacji bezprzewodowej, rozwo−
ju biotechnologii i masowej produkcji żywności genetycznie zmodyfikowanej czy też lawinowe−
go wręcz wprowadzania do ekosystemów i włączania w cykle biogeochemiczne nowych synte−
tycznych związków chemicznych.

Drugie z wielkich zagrożeń to możliwość wybuchu globalnej wojny w dogłębnie skonflik−
towanym dziś świecie. I to w sytuacji, gdy broń masowej zagłady staje się coraz tańsza
i łatwiejsza w użyciu, wysiłki zmierzające do ograniczenia dostępności do niej okazują się nie−
skuteczne, a jednocześnie pogłębiają się i zaostrzają podziały społeczne na bogatych i biednych
zarówno w skali międzynarodowej, jak i w obrębie poszczególnych państw.

Trzecim problemem jest „globalny turbokapitalizm”, stwarzający zagrożenie rozwoju cy−
wilizacyjnego przez „raka kapitalizmu”. Ten turbokapitalizm, którego naczelną zasadą jest
przekonanie, że społeczeństwo służy gospodarce a nie na odwrót, w wymiarze społecznym prowa−
dzi do rozpadu społeczeństwa na małą elitę zwycięzców, masy przegranych o różnym stopniu zamoż−
ności lub biedy oraz buntowników łamiących prawo.3  Tworzy też olbrzymią rzeszę ludzi zbędnych
i wykluczonych – i to nie tylko w krajach tzw. Trzeciego Świata lecz także w rozwiniętych
gospodarczo państwach zachodniego, uprzemysłowionego świata.4  Coraz częściej mówi się
i także pisze o wykluczeniu całych narodów i państw czy nawet kontynentów – jak subsaha−
ryjska Afryka.

Społeczna zbędność i wykluczenie ponad połowy żyjących na świecie ludzi prowadzi rów−
nież do swoistego „wykluczenia ekologicznego”, ogranicza bowiem dostęp do wielu zasobów
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środowiska, uniemożliwia korzystanie z dóbr ekologicznych, a w wielu wypadkach wręcz ska−
zuje na życie w zanieczyszczonym i skażonym środowisku.

Jak pisze Dawid C. Korten – ekonomista, były profesor kilku czołowych amerykańskich
uczelni – Stworzyliśmy system gospodarczy, który nie tylko nas, ale również wszystkie żywe systemy
naszej planety stawia w obliczu niebezpieczeństwa odwrócenia procesu ewolucji trwającego 4,5 miliar−
da lat. Problem pojawił się w następstwie stworzenia takiego systemu wartości i takich instytucji,
które prowadzą do regularnego niszczenia żywego kapitału stworzonego przez zachodzące na naszej
planecie procesy życiowe oraz ludzką cywilizację. Źródłem tych destrukcyjnych działań jest przeświad−
czenie, że należy pomnażać pieniądze, niesłusznie uznawane za prawdziwe bogactwo.5  A przeświad−
czenie to determinuje przecież treści i formy procesu globalizacji ekonomicznej świata z wszyst−
kimi jej negatywnymi społeczno−ekonomicznymi, politycznymi i ekologicznymi skutkami.6

Kolejne wielkie globalne zagrożenie to sygnalizowany już od początku 70. lat XX w. (lecz
przez wielu polityków lekceważony) fakt istnienia fizycznych granic wzrostu (eksploatacji su−
rowców i żywych zasobów biosfery, wzrostu zaludnienia, produkcji przemysłowej, żywności,
zanieczyszczeń).7 Po prostu: chociaż zasoby Ziemi i możliwości regeneracyjne biosfery są ol−
brzymie, to przecież skończone i ograniczone. Już dzisiaj średnio na jednego mieszkańca Ziemi
(a z każdym rokiem przybywa ok. 70 mln ludzi) przypada działka o powierzchni 1, 7 hektara
użytków – uwzględniając wszystko (nie tylko żywność), co człowiekowi do życia
i społecznego funkcjonowania potrzeba. Przeliczono, że przy obecnym standardzie życia w da−
nym kraju przeciętny Polak eksploatuje 3,7 ha, a obywatel USA 10 ha. Gdyby więc wszyscy
ludzie mieli żyć jak w Ameryce, to – by zapewnić im ten poziom konsumpcji – potrzeba by
jeszcze pięć takich planet jak Ziemia.8

 Jakby tego było mało, pojawiają się i nasilają nowe globalne problemy społeczne i kształ−
tują się nowe wzorce kulturowe: nieuchronne strukturalne bezrobocie, makdonalodyzacja społe−
czeństwa, jednowymiarowa świadomość ekonomiczna, konsumpcjonizm i in.9  W zderzeniu
z tradycyjnymi wartościami i wzorami zachowań rodzą one liczne napięcia i głębokie konflikty
społeczne, spychając na drugi plan troskę o środowisko przyrodnicze i grożą katastrofalnymi
w swych skutkach konsekwencjami.

Wszystkie te (i inne) zagrożenia i problemy globalne wzajemnie się przenikają i wzmac−
niają, generując groźbę globalnej katastrofy ekologicznej i społecznej.

Realna możliwość takiej katastrofy prowadzącej nie tylko do zagłady wielu pozaludzkich
gatunków istot żywych, ale przede wszystkim człowieka, nie budzi już dzisiaj większych
wątpliwości. I coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że jest to rezultatem dotychczasowego
kierunku rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju prowadzącego do narastania i pogłębiania się dys−
proporcji i niewspółmierności między skalą, głębią i akceleracją antropogennego oddziaływania
na przyrodę a ewolucyjnie ukształtowanymi mechanizmami utrzymującymi równowagę eko−
systemów i biosfery. Konsekwencją tej niewspółmierności jest pogłębianie się i nasilanie sprzecz−
ności między dominującym we współczesnych społeczeństwach dążeniem do nieprzerwanego
wzrostu produkcji i konsumpcji a skończonością i ograniczonością Ziemi (biosfery) i jej zasobów.

Świadomość tych zagrożeń zrodziła dążenia do poszukiwania nowych sposobów prze−
kształcania przyrody, takich, które biorąc pod uwagę szeroki kontekst społeczny, chroniłyby
środowisko i umożliwiały uzgadnianie celów i form gospodarowania z uwarunkowaniami eko−
logicznymi i możliwościami środowiska przyrodniczego. Już na początku lat 70. XX wieku
pojawiły się postulaty nowego podejścia do rozwoju społeczno−gospodarczego w kontekście
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zagrożeń środowiska (Konferencja Sztokholmska w 1972 r.) i została sformułowana idea susta−
inable development (zrównoważonego, samopodtrzymującego się rozwoju).10

Angielskie określenie sustainable development jest tłumaczone najczęściej na zwroty: zrówno−
ważony rozwój, trwały rozwój, rozwój samopodtrzymujący się. Często też utożsamia się to określe−
nie z nazwą ekorozwój, wprowadzoną do języka polskiego już na początku lat osiemdziesią−
tych.

W świadomości potocznej, publicystyce politycznej, ekonomiczno−społecznej i ekologicz−
nej rozwój zrównoważony pojmowany jest różnie. Najczęściej przez określenie to rozumie się:

• wzrost gospodarczy uwzględniający wymogi ochrony środowiska, przy czym niekiedy
ujmuje się go jako „wyższą formę” ochrony środowiska;

• ekologicznie zmodyfikowany rozwój określonych form życia społecznego (polityka ekolo−
giczna itp.);

• zmianę (postulat wprowadzenia nowych zasad) relacji między państwami, społecznościa−
mi ludzkimi w procesie tworzenia się zglobalizowanej ludzkości w kontekście globalnego
kryzysu ekologicznego;

• zmianę dotychczasowego „paradygmatu społecznego”, rewolucję ekologiczną, nową wi−
zję społeczną opartą na zasadach dostosowanych do możliwości przyrody i zarazem urze−
czywistniającą ideały samorządności i uniwersalnej moralności – utopię społeczną „wyso−
kiego lotu”;

• konieczny etap na drodze do społeczeństwa ekologicznego (Społeczeństwo Ery Ekologicz−
nej), w trakcie którego zostanie dokonana zasadnicza przemiana świadomości ludzi oraz
procesów gospodarczych, technologii oraz stosunków politycznych i relacji między pań−
stwami w skali globalnej.
 W ostatnich latach w polskiej literaturze naukowej podejmującej problemy rozwoju zrów−

noważonego wskazuje się na potrzebę odróżniania pojęcia ekorozwój od zrównoważony rozwój
i wprowadza się określenie zrównoważonego i trwałego rozwoju.11  Podkreśla się, że pojęcie ekoro−
zwój jest zakresowo węższe od zrównoważonego rozwoju, gdyż koncentruje się na środowisko−
wym, przyrodniczym kontekście rozwoju społecznego, pomijając, bądź w niewielkim tylko
stopniu uwzględniając, kwestie rozwoju gospodarczego i szeroko rozumianego rozwoju spo−
łecznego. Stąd też trzeba się zgodzić z sugestią, że pojęcie rozwój zrównoważony jest zakresowo
szersze i treściowo bogatsze od określenia ekorozwój, gdyż w pojęciu tym zawiera się sugestia
łącznego (harmonijnego) ujmowania trzech podstawowych sfer naszej (ludzkiej, społecznej)
rzeczywistości, to jest: rozwoju gospodarczego, postępu społecznego oraz relacji ze środowi−
skiem przyrodniczym jako sfer ściśle ze sobą powiązanych i współzależnych.

Mówiąc o filozofii rozwoju zrównoważonego, będę miał na myśli idee wiodące i naczelne
wartości programów czy polityk rozwoju zrównoważonego – świadomie bądź implicite (naj−
częściej) założone, przekonania ontologiczne, aksjologiczne i historiozoficzne determinujące
sposób jego rozumienia i wyznaczające jego cele. Idee te i wartości nie układają się w jakiś
samodzielny i koherentny system czy koncepcję filozoficzną, są raczej punktem wyjścia, racją
i uzasadnieniem dla formułowanych na gruncie różnych projektów czy programów tez i postu−
latów, choć niekiedy autorzy tych programów odwołują się do określonych koncepcji ekofilozo−
ficznych.

Analizując publikacje i projekty dotyczące rozwoju zrównoważonego z takiego punktu
widzenia, można dostrzec, że we wszystkich występuje wiele wspólnych przekonań i podob−

Z. Hull – Społeczne uwarunkowania i filozoficzne podstawy rozwoju…
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nych tez, ale też wiele pojęć i kategorii rozumianych jest różnie. To sprawia, że tak jak nie ma
jednej, powszechnie akceptowanej ekofilozofii, tak też i nie istnieje jedna koncepcja (wizja, pro−
gram) rozwoju zrównoważonego. Co oczywiście nie znaczy, że nie należy poszukiwać takich
filozoficznych podstaw rozwoju zrównoważonego, które mogłyby uzyskać szeroką akceptację
społeczną, koncentrując się na tym co wspólne, co łączy różne podejścia i ujęcia.

Przedstawiona tu propozycja jest próbą ukazania możliwości zbudowania takiej filozofii
rozwoju zrównoważonego, która (formułując pewien zestaw – minimum elementarnych zało−
żeń, postulatów i wartości) dopuszcza w warstwie ostatecznych uzasadnień i odniesień różne
opcje ontologiczne, jest neutralna wyznaniowo i ideologicznie, wznosi się ponad partykularne
interesy grupowe i narodowe i będące ich wyrazem konflikty polityczne – nie chce dzielić, lecz
łączyć ludzi w imię egzystencjalnych, uniwersalnych (ogólnoludzkich) i humanistycznych inte−
resów i celów.

W odróżnieniu od „wzrostu”, który polega na „dodawaniu ilości” w obrębie danego ukła−
du (stałej struktury systemu), „rozwój” to „nieodwracalny, spontaniczny ciąg zmian struktu−
ry”, „powstawanie nowych jakości”, to proces przemian i jakościowe wzbogacanie się zacho−
wującego tożsamość systemu w zmieniających się i różnicujących warunkach jego środowiska.
Tak rozumiane pojęcie rozwój stosuje się również do całościowo i szeroko rozumianego syste−
mu cywilizacyjnego (mówimy wtedy „rozwój cywilizacyjny” czy „rozwój społeczno−gospodar−
czy” itp.). Mówiąc zaś o „zrównoważeniu”, mam na myśli dążenie do uzgadniania, harmoni−
zowania podstawowych wymiarów (aspektów), składowych rozwoju cywilizacyjnego:
przyrodniczego, gospodarczego (ekonomicznego), społeczno−politycznego, technologiczno−
−naukowego i świadomościowego (aksjologicznego).12

Filozofia rozwoju zrównoważonego zakłada określoną metodologię, styl (sposób) myśle−
nia o rzeczywistości, który określiłbym jako myślenie integralne. Uogólniając różne uwagi i spo−
strzeżenia formułowane na ten temat, można wskazać, że myślenie integralne cechuje:

• podejście holistyczne i systemowe w pojmowaniu biosfery i społeczeństwa oraz ich wza−
jemnych interakcji i współzależności. Pociąga to za sobą konieczność myślenia globalnego
i uniwersalistycznego, odejścia od dzielenia świata na niezależne od siebie fragmenty, od−
rzucenie nacjonalizmów i partykularyzmów;

• przekonanie, że objaśnienie rzeczywistości ma charakter „holograficzny” i winno zakładać
oraz respektować kilka ujęć tej samej rzeczy oglądanej z różnych stron, z różnych punk−
tów widzenia. Wiąże się to ściśle z respektowaniem zasady komplementarności, nieuchron−
ności i dopełniania się różnych opisów i działań. Oznacza to także współistnienie i dopeł−
nianie się porządku rozumu (teorii, objaśnienia, opisu) i serca (emocji, zaangażowania,
wartości);

• świadomość faktu, że człowiek jako podmiot jest integralną częścią poznawanej rzeczy−
wistości i swym istnieniem, teoretyzowaniem i działaniem współtworzy ją, stąd też wszel−
kie objaśnienia i teorie winny uwzględniać „współczynnik ludzki” – zarówno w toku
współkształtowania przedmiotu poznania, jak i w procesie analizy własnego aparatu
poznawczego, oceny jego wiarygodności i znaczenia dla konstruowanego obrazu świata;

• interdyscyplinarność, umiejętność kojarzenia i integrowania elementów pochodzących
z różnych dziedzin wiedzy i praktyki, zdolność uwalniania się od tyrani dyscyplinarności13

zawężającej pole widzenia i działania oraz prowadzącej do dzielenia świata na niezależne
od siebie elementy (rzecz – obok – innych rzeczy);
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• perspektywiczność i przezorność, ujmowanie rzeczywistości w długookresowej perspekty−
wie czasowej, pozwalającej dostrzegać jedność dynamicznej równowagi (homeostaza)
z procesami tworzenia się nowej rzeczywistości (rozwój);

• uznanie, że ludzkie myślenie jest „programowo aksjologiczne”. Nie odcina się od ocen
i postulatów (jak w koncepcjach pozytywistycznych), gdyż każdy realny człowiek jest in−
tegralną całością poznania i działania. Wiąże się z tym postulat respektowania ekologicz−
no−społecznie zorientowanego systemu wartości;

• dążenie do poszukiwania i osiągania mądrości, a nie tylko przyrostu wiedzy (informacji).
Mądrość bowiem jest umiejętnością dostrzegania i osiągania takiej wiedzy, która umożli−
wia właściwe postępowanie, rozpoznawanie i realizowanie dobra. Tak rozumiana mądrość
łączy znajomość wartości ze znajomością samego siebie14  i zwykle wiąże się z wyobraźnią,
przenikliwością, dalekowzrocznością, cierpliwością i ostrożnością.
W warstwie ontologicznej proponowana filozofia rozwoju zrównoważonego opiera się na

następujących twierdzeniach:
• rzeczywistość stanowi dynamiczną, ewoluującą całość, jedność bytową, której integral−

nym elementem i twórczym współuczestnikiem jest człowiek i kreowane przez niego struk−
tury;

• socjosfera ukształtowała się i funkcjonuje w ramach biosfery, przy czym powiązania obu
tych sfer cechuje genetyczna i funkcjonalna asymetria: jest to relacja części (socjosfera) do
całości (biosfera). Stąd też problemy ludzkie (społeczne, cywilizacyjne) są integralnie zwią−
zane z całokształtem procesów przyrodniczych;

• uniwersalne zasady bytu określają stosunek człowieka (społeczeństwa) do pozostałych
elementów biosfery oraz wyznaczają reguły ludzkiego działania i postępowania;

• wyrastając z przyrody i będąc w nią „uwikłane”, społeczeństwo nie może istnieć poza
ziemską biosferą. Będąc układem dążnościowym z wbudowanym weń dodatnim sprzęże−
niem zwrotnym, gatunek ludzki współtworzy przyrodę i jednocześnie zależy od niej. Prze−
twarzając i zarazem, dzięki pracy, przekraczając przyrodę, tworzy struktury działania,
układy rzeczy i formy istnienia niewystępujące w samej przyrodzie (antroposfera), a jed−
nocześnie wywiera na nią coraz bardziej znaczący (a dzisiaj już i niszczący) wpływ. Te
dwa momenty współkonstytuują „ekologiczną kondycję” człowieka (społeczeństwa), uka−
zując, że przyroda jest w dwójnasób potrzebna człowiekowi: do życia w sensie biologicz−
nym i do życia swoiście ludzkiego – do tworzenia cywilizacji i kultury;

• podstawową i określającą całą historię społeczności ludzkich formą więzi człowieka
z Ziemią jest dynamiczne sprzężenie transformacyjne: człowiek – informacja – technologia
– ekonomia – przyroda;15

• obecny kierunek rozwoju cywilizacyjnego oparty na modelu nieograniczonego wzrostu
produkcji i konsumpcji wyczerpał już swoje możliwości twórcze i adaptacyjne. Jego dal−
sze kontynuowanie może doprowadzić ludzkość do samozagłady zarówno w wyniku
narastania i zaostrzania się globalnych konfliktów społecznych, jak i realnej perspektywy
globalnej katastrofy ekologicznej;

• człowiek (jako gatunek i społeczeństwo) jest „skazany” na rozwój, jest podmiotem i siłą
sprawczą rozwoju cywilizacyjnego. Rozwój ten ma charakter autokataliczny, przy czym
głównym stymulatorem tego procesu jest struktura myślowa żyjącej populacji, w której
decydującą rolę odgrywają dominujące systemy wartości;16
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• tylko człowiek potrafi wznieść się ponad ograniczenia biologiczne, stanąć „poza światem”
w celu poznania zasad funkcjonowania świata i własnego w nim miejsca.17  Tylko czło−
wiek tworzy metafizykę i będąc istotą etyczną, ujmuje swe powiązanie z innymi ludźmi
i przyrodą nie tylko w sferze faktów, lecz także na płaszczyźnie powinności i odpowie−
dzialności.
Dlatego też problematyka aksjologiczna i etyczna winna się znajdować w centrum rozwa−

żań dotyczących rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Punktem wyjścia jest tu przekona−
nie, że przyroda (biosfera) jest podstawą życia i ma wartość wewnętrzną. Stąd też nie może
być traktowana wyłącznie instrumentalnie (co jest charakterystyczne dla społeczeństwa prze−
mysłowego). Opierając się na założeniach „etyki Ziemii” Aldo Leopolda,18  zasadzie czci dla
życia Alberta Schweitzera i postulacie sprawiedliwości społecznej (wewnątrz i międzypokole−
niowej) konstruuje się postulowane systemy wartości. Konsekwencją takiego podejścia jest roz−
szerzanie sfery moralności na przyrodę (biosferę) oraz postulat sformułowania zasad etyki śro−
dowiskowej, a więc postrzeganie kwestii stosunku człowieka (społeczeństwa) do przyrody oraz
relacji międzygrupowych i międzypokoleniowych w kategoriach dobra i zła moralnego, obo−
wiązku i odpowiedzialności oraz respektowania reguł tej etyki19  we wszystkich sferach życia
społecznego. Leżąca u jej podstaw zasada czci dla życia nie oznacza oczywiście zakazu ko−
rzystania ze środowiska. Stwierdza natomiast, że powinnością moralną każdego człowieka jest
czynienie tego z szacunkiem dla każdego bytu. Dobre jest więc to, co sprzyja życiu; każde (nie
tylko ludzkie) życie jest niepowtarzalne i dlatego należy dbać o utrzymywanie środowiska
w stanie umożliwiającym istnienie i rozwój wszystkich istot żywych jako bytów posiadających
„wartość wewnętrzną”. Etyka środowiska zakłada dążenie do wykształcenia i upowszechnie−
nia swoistego etosu korzystania ze środowiska oraz ustanowienia odpowiedniej równowagi
między wartościami naturalnymi a będącymi tworem człowieka „wartościami kulturowymi”.20

Konkretyzację tych ogólnych założeń stanowi przekonanie o istnieniu i potrzebie respekto−
wania i realizowania w trakcie rozwoju zrównoważonego – w powiązaniu z powszechnie uzna−
nymi wartościami społecznymi – wartości ekologicznych. W podstawowym sensie obejmują
one wszystko to, co cenimy w przyrodzie ze względu na znaczenie dla podtrzymywania życia,
co jest niezbędne dla zaspokajania potrzeb, zapewnienia zdrowia itp. (np. czyste powietrze,
zdrowa woda, różnorodność gatunkowa, „naturalny krajobraz” itp.). W tym znaczeniu można
je krótko określić jako wartości przyrodnicze – dobra, które mają charakter naturalny i daje je
nam przyroda sama z siebie.

Natomiast o wartościach ekologicznych w wymiarze etycznym mówi się, mając na myśli
wewnętrzną wartość przyrody i jej elementów jako przedmiotów czynów moralnych oraz wszyst−
ko to, co oceniamy w kategoriach dobra i zła moralnego w naszym stosunku do środowiska
przyrodniczego. Wymienia się tu najczęściej takie wartości, jak: rewerencja dla życia – zrodzona
z wizji i przekonania o świętości wszystkiego co żyje,21  poszanowanie, odpowiedzialność, umiar−
kowanie, rozwój, sprawiedliwość ekologiczna, solidarność międzygatunkowa, współuczestnic−
two, współodczuwanie itp.

W najszerszym rozumieniu kwalifikacje wartości ekologicznych nadaje się także tym wszyst−
kim wartościom funkcjonującym w różnych sferach aktywności ludzkiej, które mają wymiar
środowiskowy. Z tego punktu widzenia walor ekologiczny w obszarze współżycia społecznego
mają takie wartości, jak sprawiedliwość międzypokoleniowa w dostępie do zasobów przyro−
dy, solidarność międzyludzka w szansach korzystania z zasobów biosfery, pomoc słabszym
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w tworzeniu przesłanek rozwoju zrównoważonego, odpowiedzialność demograficzna, odpo−
wiedzialność za szkody ekologiczne itp. A więc to wszystko, co służy harmonizowaniu relacji
między społeczeństwem a środowiskiem przyrodniczym, co prowadzi do zmniejszenia antro−
popresji i ograniczaniu dewastacji przyrody.

W sferze ekonomicznej za ekologiczne uznaje się to, co w procesach gospodarowania
sprzyja podtrzymywaniu życia i równowagi biosfery, a więc takie wartości, jak: gospodarność,
powściągliwość i umiarkowanie w konsumpcji materialnej, współmierność skali produkcji,
konsumpcji, rekreacji z możliwościami ekosystemów, racjonalność ekologiczna w gospodaro−
waniu, gospodarowanie przestrzenią w zgodzie z charakterem krajobrazu. Zaś w technice
i technologii wartość ekologiczną ma wszystko to, co w strukturach technicznych jest przyjazne
przyrodzie, umożliwia i ułatwia jej ochronę, czyli materiało− i energooszczędność, recykling,
„bezodpadowość”, „czystość energetyczna” i in.22  Uogólniając, można więc stwierdzić, że
pojęcie wartość ekologiczna odnosi się do tego wszystkiego, co w przyrodzie, postępowaniu czło−
wieka, jego działaniach w różnych sferach życia społecznego i jego wytworach służy podtrzy−
mywaniu homeostazy ekosystemów i biosfery.

Konieczność uznania i respektowania wartości ekologicznych może być motywowana róż−
nymi racjami: biocentrycznymi, przyznającymi przyrodzie (biosferze) status autonomicznej
wartości samej w sobie, religijnymi (teocentryzm: przyroda jest dobra z natury, gdyż jest two−
rem Boga), czy utylitarnymi („złagodzony” antropcentryzm: przyrodę należy cenić i chronić ze
względu na jej niezbędność dla życia i dobra człowieka).

Kolejną kwestię w rozważaniach dotyczących cywilizacji zrównoważonego rozwoju sta−
nowi pytanie o ogólne dyrektywy określające strategiczne kierunki myślenia i działania zmie−
rzającego do realizacji tej idei. Szukając odpowiedzi na to pytanie, za najważniejsze można tu
uznać następujące postulaty:

1. Konieczna jest zasadnicza zmiana dotychczasowych trendów rozwoju cywilizacyjnego.
Należy odejść od fascynacji techniką i traktowania jej jako wartości samej w sobie, odrzu−
cić ideę nieograniczonego ilościowego wzrostu produkcji i konsumpcji, przejść od racjo−
nalności instrumentalnej (nastawionej na wyszukiwanie środków skutecznego działania
i koncentrującej się na pytaniach: jak?, w jaki sposób?) do racjonalności społecznej i eko−
humanistycznej (ujmującej wszelkie działania z punktu widzenia wartości – ekologicznych,
etycznych, społecznych, estetycznych – koncentrującej się na pytaniach: po co?, w jakim
celu?).

2. Niezbędne są przede wszystkim działania zmierzające do przekształcenia sposobu ludz−
kiego myślenia o przyrodzie, społeczeństwie i „dobrostanie człowieka”, tworzenia swoistej
kultury ekologicznej (włączenie wartości ekologicznych do wszystkich sfer życia społecz−
nego) oraz nowego, opartego o zasady solidarności ogólnoludzkiej i sprawiedliwości mię−
dzygeneracyjnej etosu życia społecznego i w tym kontekście – modyfikacja potrzeb i pra−
gnień ludzkich, wzorów życia i postępowania.

3. Pilnym zadaniem jest wypracowanie całościowej teorii zrównoważonego rozwoju, przede
wszystkim w wymiarze gospodarczym i społecznym, ponieważ obecne teorie ekonomicz−
ne i ideologie społeczne w zbyt małym stopniu (bądź jednostronnie czy ozdobnikowo)
uwzględniają przyrodnicze i etyczne wymiary rozwoju cywilizacyjnego.

4. W sferze instytucjonalno−organizacyjnej konieczne jest wypracowanie kompleksowej poli−
tyki planowania i wdrażania ekorozwoju oraz dostosowywanie prawa, instytucji państwo−
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wych, mechanizmów i struktur gospodarczych do realizacji zadań zrównoważonego roz−
woju.

5. W kwestiach dotyczących skali, sposobów i granic użytkowania dóbr i usług przyrody
winni decydować ekolodzy, natomiast w sprawach alokacji tych dóbr i usług kompetentni
są politycy i ekonomiści. W sytuacjach konfliktowych między ekonomią a ekologią należy
uznać prymat kryteriów ekologicznych, bowiem gospodarowanie powinno być zoriento−
wane na takie zaspokajanie potrzeb, które prowadzi do podnoszenia jakości życia, za−
pewniając taki poziom „mieć” aby móc „być więcej”.

6. Droga ku „cywilizacji zrównoważonego rozwoju” w skali globalnej prowadzi przez pro−
jektowanie i realizowanie zoperacjonalizowanych programów działania w skali regionalnej
i krajowej i ich społeczną koordynację oraz uzgadnianie, harmonizowanie na płaszczyźnie
międzynarodowej i w obrębie globalizującej się gospodarki. Wymagać to więc będzie nie−
kiedy (często?) rezygnacji z partykularnych i jednostronnych interesów i korzyści na rzecz
dobra wspólnego zglobalizowanej ludzkości.
Realizacja tak rozumianego rozwoju zrównoważonego zakłada więc istotne zmiany

w strukturach i mechanizmach życia społecznego. Zmiany, które będą zmierzać w kierunku
rozwoju społeczności lokalnych, wzrostu ich autonomii i kompetencji. Szczególnie silnie pod−
kreśla się konieczność zdecentralizowania porządku ekonomicznego i politycznego, w którym
lokalne społeczności będą miały swoje samorządy i w których ludzie będą aktywnie uczestni−
czyć w kierowaniu i prowadzeniu wszelkich spraw w atmosferze bezpośrednich kontaktów,
wzrostu emocjonalnie pozytywnych, nastawionych na wspólnotę i współpracę postaw.

Czy cywilizacja rozwoju zrównoważonego – jako alternatywa dotychczasowego kierunku
rozwoju społeczno−gospodarczego – jest możliwa, czy jest to koncepcja realistyczna? Trudno
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przeciw tej perspektywie społecznej przemawia
dotychczasowa praktyka rozwoju cywilizacyjnego, korporacyjna globalizacja życia gospodar−
czego z jego ciągłą pogonią za zyskiem, dominujące systemy wartości, ideologie i codzienna
rutyna konsumpcji oraz obecna praktyka życia politycznego oparta na doraźnych – do następ−
nych wyborów – celach i działaniach. Za tą ideą przemawia natomiast narastające przekona−
nie, że ludzkości zagraża samozagłada ekologiczna i społeczna. Sprzyja jej także coraz szyb−
szy wzrost świadomości ekologicznej w różnych kręgach społecznych, szczególnie wśród mło−
dzieży, oraz intelektualne i organizacyjne dojrzewanie antykorporacyjnych ruchów alterglobalis−
tycznych. I jeśli nawet wizja społeczeństwa zrównoważonego rozwoju jest wizją w dużym stop−
niu utopijną, to taka utopia – ukazująca możliwość innego sposobu użytkowania przyrody
oraz społecznego i indywidualnego życia – jest nam dzisiaj potrzebna.
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Zbigniew Wesołowski

Realizacja postanowień Konwencji
o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro
w świetle badań organów kontroli

W działalności NIK problematyka dotycząca ochrony środowiska i realizacji zasady trwa−
łego zrównoważonego rozwoju zajmuje znaczące miejsce.

Nie tak dawno została przeprowadzona kontrola realizacji przez Polskę postanowień
Konwencji o różnorodności biologicznej, podpisanej w Rio de Janeiro w 1992 r.

Zachowanie różnorodności biologicznej ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania
całej przyrody i trwałości systemów podtrzymujących życie w biosferze. Umożliwia realizację
zasady zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta jako podstawa rozwoju kraju.

Zgodnie z art. 5. Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia m.in. ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia poruszane w referacie:
• Czym jest różnorodność biologiczna?
• Z jakimi zjawiskami dotyczącymi różnorodności biologicznej mamy do czynienia?
• Dlaczego należy chronić różnorodność biologiczną?
• W czym tkwi największy problem?
• Jakie są sposoby ochrony różnorodności biologicznej?
• Jakie międzynarodowe konwencje odnoszą się do różnorodności biologicznej?
• Różnorodność biologiczna w Polsce
• Co wykazała kontrola NIK

Czym jest różnorodność biologiczna? To szeroko rozumiana zmienność świata dotycząca
zróżnicowania w obrębie i pomiędzy osobnikami i ich genotypami:

– gatunkami,
– populacjami,
– zbiorowiskami oraz środowiska, które zasiedlają.

Mówiąc inaczej, różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bo−
gactwo puli genowej) wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (skład gatunków) oraz
ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazu).

W ostatnich latach jest odnotowywane zjawisko dokonującej się w bezprecedensowym
tempie utraty różnorodności biologicznej. Bezpowrotnie ginie bardzo wiele gatunków roślin
i zwierząt zarówno tych dziko występujących, jak i hodowlanych. W rolnictwie nastawienie na
maksymalizację produkcji doprowadza do zaprzestania uprawy i hodowli bardzo wartościo−
wych, choć mniej wydajnych odmian i ras.

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym, jednak obserwowane obecnie tempo tego
zjawiska jest znacznie szybsze na skutek działalności człowieka.

Zgodnie z danymi Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), ostatnio wyginęły 784 ga−
tunki roślin i zwierząt, a 60 gatunków występuje już wyłącznie w hodowli lub niewoli. Ob−
serwowane obecnie tempo wymierania gatunków jest od 100 do 1000 razy szybsze od naturalnego.

Coraz więcej gatunków jest wpisywanych na tzw. Czerwoną listę, tj. listę gatunków giną−
cych lub zagrożonych wyginięciem.
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Wg danych IUCN z 2004 r. od 2002 r., tj. w ciągu 2 lat, do „Czerwonej listy” dodano
powyżej 4000 gatunków. Powyżej 15000 gatunków uznanych zostało za zagrożone wyginięciem.

Jak to wygląda w odniesieniu do poszczególnych grup gatunków?

Największą liczbę ginących ptaków i ssaków obserwuje się w Chinach, Indiach, Indonezji,
Malezji, Filipinach, Australii, Madagaskarze, Południowej Afryce, Brazylii, Kolumbii, Ekwado−
rze, Peru, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Największa liczba ginących roślin ma miejsce
w Chinach, Indonezji, Malezji, Sri Lance, Kamerunie, Madagaskarze, Brazylii, Ekwadorze, Peru
i Meksyku.

Wymieranie gatunków jest ściśle związane z innymi zjawiskami dotyczącymi różnorodno−
ści biologicznej i powodującymi stałe jej zmniejszanie.

• Głównym powodem wymierania aż 85% spośród gatunków wpisanych na „Czerwoną li−
stę” jest zmniejszanie się liczby i dostępności preferowanych przez nie siedlisk. Wycinanie
lasów jest jedną z najważniejszych przyczyn – około 80% lasów zostało już przetrzebio−
nych. Również urbanizacja zwiększa tempo niszczenia siedlisk w sposób dramatyczny.

• Drugi najważniejszy powód utraty bioróżnorodności to wprowadzanie do środowiska
obcych gatunków, pochodzących z innych regionów. Introdukowane gatunki rozprzestrze−
niają się w nowym środowisku i wypierają gatunki rodzime. Szybki wzrost ich liczebności
może doprowadzić nie tylko do całkowitego wyeliminowania niektórych gatunków, ale
w konsekwencji również do zmiany charakterystycznych cech siedliska.
Istnieje jeszcze szereg innych przyczyn i zjawisk wpływających na bioróżnorodność.
Wymienić należy:
– nadmierną eksploatację zasobów,
– zmiany klimatyczne,
– zanieczyszczenie,
– wyjałowienie,
– zmiany genetyczne.
W ostatnich dniach znalazły się w prasie doniesienia o groźbie wyginięcia niektórych ga−

tunków w związku ze wzrostem popularności preparatów tzw. tradycyjnej chińskiej medycy−
ny. Preparaty są często produkowane z tkanek zwierząt objętych ochroną gatunkową. Np.
poszczególne części ciała tygrysa sumatrzańskiego są wykorzystywane do produkcji różnorod−
nych preparatów mających leczyć wszystkie możliwe dolegliwości. Medycyna chińska wyko−
rzystuje aż 22 narządy tego drapieżnika. Cudowne leki osiągają coraz większą cenę, tym sa−
mym zyski płynące z ich produkcji. W rejonach dotkniętych biedą zabicie dużego kota czyni
człowieka bogatym. Pomimo grożących kar zwierzęta są masowo mordowane, a kłusownictwo
na terenach parków narodowych jest prawdziwym problemem.

Wzrost popularności tzw. tradycyjnej chińskiej medycyny, grozi wyginięciem wielu gatun−
ków zwierząt. Chociaż za zabicie pandy wielkiej grozi w Chinach kara śmierci, to kłusowanie na nią
jest tam codziennością. Brytyjscy celnicy na lotnisku Heathrow wykryli, że do preparatów TCM do−
daje się kości pandy wielkiej. TCM największe triumfy święci dziś w rozwiniętych gospodarczo krajach
Azji. Jej główni konsumenci to Chińczycy, coraz bogatsi, a więc i coraz więcej kupujący. Nie przeko−
nują ich doniesienia naukowców, że szkielet tygrysa ma dokładnie te same składniki co kości szczura.
Dziś wartość rocznej produkcji TCM to ok. 6 mln dol. (same tygrysie leki to ok. 3 mln dol.), a za
lat 10 kwota prawdopodobnie się podwoi.
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Ponieważ o tygrysa coraz trudniej, producenci specyfików TCM zaczęli się interesować lamparta−
mi. Dlatego przetrwanie jednego z nich – śnieżnej pantery – jest prawdziwym wyzwaniem dla eko−
logów.

Brytyjskie służby celne ujawniły w preparatach TCM także sproszkowaną kość słoniową. Wzrost
zainteresowania Chińczyków tym deficytowym towarem, stosowanym tradycyjnie do wyrobu figurek
i ozdób, może być wyrokiem śmierci dla tych największych lądowych ssaków świata. Z kolei za kilo−
gram proszku z rogów nosorożców, również chronionych konwencją CITES, uzyskuje się w Azji nawet
do 10 tys. dol.*

Dlaczego jednak należy chronić różnorodność biologiczną?

Zachowanie różnorodności biologicznej jest warunkiem trwałości systemów podtrzymują−
cych życie w biosferze, gdyż gatunki i ekosystemy:

• Dostarczają pokarmu i opału.
• Oczyszczają powietrze i wodę.
• Stabilizują klimat.
• Tworzą i chronią glebę przed wyjałowieniem.
• Kontrolują występowanie potencjalnych szkodników.
• Ochraniają wybrzeża przed erozją.
• Detoksyfikują i rozkładają odpady.
• Mają wartość estetyczną.
Mało zróżnicowane ekosystemy są ponadto zwyczajnie nietrwałe. Zakłócenie funkcjono−

wania jednego poziomu doprowadza do klęski i zagłady całego ekosystemu.

W czym tkwi największy problem?

Wzrost zapotrzebowania na zasoby biologiczne spowodowany wzrostem gospodarczym
i wzrostem liczby ludności skutkuje nadmierną eksploatacją środowiska. Kraje rozwijające się
wymagają rozwoju ekonomicznego, brak jest jednak zrozumienia wagi i znaczenia różnorod−
ności biologicznej. Dlatego też potrzebna jest większa liczba badań dotyczących różnorodności
biologicznej, wzajemnych relacji między organizmami i funkcjonowania przyrody. Ochrona
różnorodności biologicznej narzuca konieczność pogodzenia polityki gospodarczej państw
z potrzebami tejże ochrony.

Jest wiele sposobów ochrony różnorodności biologicznej. Np.:
• Poddawanie pod ochronę całych obszarów poprzez tworzenie np. parków narodowych,

krajobrazowych czy rezerwatów (ochrona in−situ).
• Ochrona siedlisk zawierających bogactwo gatunków i ochrona zagrożonych gatunków

przed nielegalnymi działaniami.
• Utrzymywanie ginących gatunków w ogrodach zoologicznych i botanicznych, tworzenie

banków genów (ochrona ex−situ).
• Wzrost świadomości społecznej, edukacja, konwencje i porozumienia.

Słowo „ochrona” oznacza więc bardzo szerokie spektrum działań polegających nie tylko
na wykonywaniu zadań związanych z bezpośrednią ochroną ale także na:

– tworzeniu warunków do efektywnej realizacji ochrony różnorodności poprzez działania
sprzyjające zachowaniu dobrego stanu środowiska przyrodniczego podejmowane poprzez
wszystkie resorty i podmioty;

Z. Wesołowski – Realizacja postanowień Konwencji o różnorodności…
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– tworzeniu skutecznej osłony prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej na rzecz ochrony róż−
norodności biologicznej;

– prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania
problematyki ukazującej zagrożenia różnorodności biologicznej i metod jej ochrony oraz
kształtowania odpowiedniego stosunku do przyrody.
Stwarzaniu odpowiednich warunków dla ochrony różnorodności służą międzynarodowe

konwencje i porozumienia.

Jakie międzynarodowe konwencje odnoszą się do różnorodności biologicznej?

• Konwencja o różnorodności biologicznej (1992) – Rio de Janeiro
• Konwencja o obszarach wodno−błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1971) – Konwencja Ramsarska
• Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków za−

grożonych wyginięciem (CITES) – 1972 – Konwencja Waszyngtońska
• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk (1979) –

Konwencja Berneńska
• Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt (1979) – Konwencja Bońska
• Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992) – Kon−

wencja Helsińska
• Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (2003) – Konwencja

Karpacka
• Konwencja w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972)
• Protokół Kartageński o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO) (2000)

Realizacja jednej z ww. konwencji – Konwencji o różnorodności biologicznej – była właśnie
przedmiotem badań Najwyższej Izby Kontroli.

Co wynika z kontroli NIK?

Szczególne warunki geograficzne, przyrodnicze, jak i historyczne sprawiły, że w Polsce
zachowane zostało większe bogactwo zasobów żywych niż w innych, bardziej zurbanizowa−
nych i uprzemysłowionych krajach. Nowe wydanie „Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Za−
grożonych w Polsce” (2002) obejmuje w sumie 2769 gatunków, tj. prawie 7% gatunków krajo−
wej fauny. W tym zestawieniu bezwzględną większość (78,5%) stanowią owady. Z kolei „Czer−
wona Lista Grzybów” obejmuje 1013 gatunków, tj. ok. 1/4 wszystkich gatunków grzybów,
jakie prawdopodobnie występują w Polsce.

W wielu aktach prawnych, poczynając od Konstytucji RP poprzez ustawę o ochronie przy−
rody, prawo ochrony środowiska, ustawę o lasach czy ustawę o rolnictwie ekologicznym ochro−
na różnorodności biologicznej i zasada zrównoważonego rozwoju zajmują stałe miejsce.

Od 2003 r. obowiązuje Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z programem działań.

Niestety regulacje w zakresie ochrony bioróżnorodności w rolnictwie były niewystarczające
i nieefektywne. Istniejący system dofinansowywania ochrony zasobów genetycznych ze środ−
ków na postęp biologiczny w rolnictwie sprawiał, że potrzeby ochrony konkurowały z potrze−
bami w zakresie rozwoju i doskonalenia produkcji. W konsekwencji udział odmian rodzimych
w strukturze krajowych upraw jest powierzchniowo znikomy. Zmniejsza się zróżnicowanie
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użytkowanych ras zwierząt gospodarskich, gdyż opłacalność utrzymania chronionych popula−
cji ras rodzimych jest bardzo niska. Brak było uregulowania zasad funkcjonowania tzw. pro−
gramów rolno−środowiskowych, mających spełniać istotną rolę w ochronie różnorodności biolo−
gicznej terenów rolniczych. Kontrola wykazała, że prowadzenie badań naukowych w zakresie
identyfikacji, ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, do czego
zobowiązuje art. 12. Konwencji, było ograniczone ze względu na niedobór środków finansowych.

Dokumentacja stanu przyrody jest niewystarczająca i wymaga dla wielu terenów opraco−
wania lub aktualizacji. W odniesieniu do zasobów genowych roślin użytkowych stwierdzono,
że w ciągu 20 lat zostało zinwentaryzowane około 50% terytorium kraju, zwłaszcza obszarów
Polski wschodniej i południowej, które to obszary są najbogatsze w miejscowe populacje roślin
uprawnych ze względu na rozdrobnioną gospodarkę rolną. Ze względu na upływ czasu, jaki
nastąpił od pierwszych inwentaryzacji, oraz różny ich zakres, niektóre obszary wymagają po−
nownego zbadania. System wymiany informacji o różnorodności biologicznej i podejmowanych
działaniach w tym zakresie nie funkcjonował prawidłowo. Baza danych utworzona zgodnie
z międzynarodowymi ustaleniami nie była na bieżąco aktualizowana. Trzeba tu jednak stwier−
dzić, że w chwili obecnej funkcjonuje już nowa baza danych, znacznie doskonalsza.

Służby ochrony przyrody nie dysponowały wystarczającymi środkami finansowymi
i kadrowymi dla realizacji ustawowych obowiązków na obszarach chronionych. Szczególnie
trudną sytuację odnotowano w odniesieniu do parków krajobrazowych. W tej sytuacji ograni−
czanie działalności gospodarczej na terenie parków krajobrazowych spotyka się z protestami
władz lokalnych. Ochrona jest traktowana jako przeszkoda na drodze do rozwoju regionów.
Intensywny rozwój gospodarczy tych regionów może doprowadzić do utraty przez nie walo−
rów przyrodniczych.

Pomimo powszechnego braku środków finansowych stwierdzono jednak przypadki niego−
spodarności. Liczne nieprawidłowości i problemy stwierdzono w procesie typowania
i ustanawiania obszarów sieci NATURA 2000, mających pełnić wiodącą rolę w ochronie różno−
rodności biologicznej kontynentu europejskiego.

Obszary NATURA 2000 to nowa forma ochrony, którą Polska była zobowiązana wpro−
wadzić w związku z wejściem do UE. Zasady typowania obszarów do sieci NATURA 2000
zostały określone dwoma dyrektywami UE. W skład sieci NATURA 2000 wchodzą bowiem:

• obszary specjalnej ochrony (OSO) – wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/
EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. Ptasiej, dla gatunków ptaków wymienio−
nych w załączniku I do Dyrektywy;

• specjalne obszary ochrony (SOO) – wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/
EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedlisko−
wej („Habitatowej”), dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz sie−
dlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.
Celem utworzenia sieci NATURA 2000 jest zabezpieczenie trwałej egzystencji typów sie−

dlisk i siedlisk gatunków ważnych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej kra−
jów Wspólnoty Europejskiej; jest ona tym samym bezpośrednią realizacją postanowień Kon−
wencji. Kontrola NIK wykazała jednak, że proces typowania obszarów był chaotyczny, czaso−
chłonny, przez co, zdaniem NIK, zbyt kosztowny. Zastrzeżenia budził również zbyt mały zakres
konsultacji społecznych, brak określenia zasad ochrony i jej finansowania.

Lista wytypowanych obszarów NATURA 2000 została przekazana KE w dniu akcesji.

Z. Wesołowski – Realizacja postanowień Konwencji o różnorodności…
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Rozporządzeniem ministra środowiska z 2004 r. wprowadzono ochronę na terenie 72 Obsza−
rów Specjalnej Ochrony (OSO). Ochrona na terenie Specjalnych Obszarach Ochrony (SOO) zo−
stanie wprowadzona po ostatecznym uzgodnieniu ich liczby i zasięgu z KE.

W wyniku kontroli NIK sformułowała szereg wniosków do jednostek kontrolowanych, jak
i wniosków systemowych. Większość z nich została zrealizowana. Wprowadzone zostały prze−
pisy regulujące funkcjonowanie obszarów NATURA 2000. Zwiększyły się możliwości i zakres
dofinansowania zadań w ramach programów rolno−środowiskowych; funkcjonuje nowy sys−
tem wymiany informacji o różnorodności biologicznej. Tak więc przedstawione nieprawidłowo−
ści przeszły w dużej mierze już do historii, chociaż ważne jest ciągłe uzmysławianie, jak wiel−
kie znaczenie ma różnorodność i że konieczna jest prawidłowa jej ochrona.

Województwo zachodniopomorskie jest bardzo zróżnicowane. Na jego terenie funkcjonują
2 parki narodowe, 5 parków krajobrazowych, 81 rezerwatów i wyznaczono ponad 20 obsza−
rów NATURA 2000. Tylko właściwe wykonywanie ochrony na tych obszarach i realizacja za−
sady zrównoważonego rozwoju pozwoli zachować to bogactwo dla przyszłych pokoleń.

* „Polityka” nr 35, 03.09.2005
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Witold Lenart
Uniwersytet Warszawski

Rola edukacji ekologicznej we wdrażaniu
unijnych zasad zarządzania środowiskiem

Bezpieczeństwo i sprawiedliwość ekologiczna

Społeczeństwo jest zarówno przedmiotem, jak i podmiotem zarządzania środowiskiem.
Podobnie jest z edukacją ekologiczną, która instytucjonalnie jest skierowana do społeczeństwa,
ale która, jako proces, odbywa się w znacznym stopniu dzięki zaangażowaniu tego społeczeń−
stwa. W takiej sytuacji wszelkie globalne, regionalne i lokalne strategie zrównoważonego roz−
woju (ZR) zawierające w swych celach usprawnianie zarządzania środowiskiem oraz podno−
szenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powinny stawiać cele ważne dla postępu kon−
troli środowiska (szeroko rozumianej), jak i dla demokratycznie akceptowanych preferencji
społecznych. Rozliczne formalne i uznaniowe standardy dotyczące jednego i drugiego general−
nie rosną. Stąd nowe wyzwania.

Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, co można utożsamiać z poziomem współcześnie
osiągniętym w UE, celami równorzędnymi i priorytetowymi jest bezpieczeństwo ekologiczne
(BE) oraz sprawiedliwość ekologiczna (SE). Jeśli pierwszy z tych celów jest powszechnie rozu−
miany jako odpowiedzialność wszystkich organów demokratycznie wybranej władzy za brak
zagrożeń środowiskowych w stosunku do wszystkich użytkowników tego środowiska, to cel
drugi jest trudniej definiowany i percepowany. Chodzi przede wszystkim o równy dostęp do
zasobów i walorów środowiskowych. Określenie „równy” odnosi się w pierwszym rzędzie do
potrzeb biologicznych, ale nie ogranicza się do nich, gdyż obejmuje także (potencjalne) potrze−
by wyższe (kulturowe), a także potrzeby wynikające z aktywności gospodarczej i społecznej.
Tu oczywiście powstaje kłopot z równoważeniem stopnia czerpania zasobów przez jednostki.
Dlatego BE obejmuje także sprawiedliwe rekompensowanie nieuniknionych strat oraz opodat−
kowanie nadzwyczajnych korzyści pojawiających się przy ponadprzeciętnym korzystaniu
z tych walorów i zasobów. Szczególnie ta ostatnia kwestia, niosąca ogromny i trudny aspekt
społeczny, wymaga nieustannych wysiłków edukacyjnych, by dochodzić do koniecznych,
w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konsensusów.

Jednym z fundamentalnych aspektów takiego rozwoju jest zapewnianie (przez wszystkie
zainteresowane ogniwa zorganizowanego społeczeństwa) bezpieczeństwa ekologicznego. Zna−
czy to takie zarządzanie ochroną środowiska, by wypełniając zasadę sprawiedliwości między−
pokoleniowej, nic nie uronić z potrzeby gwarantowania obywatelom dziś żyjącym odpowied−
niej ilości i jakości dóbr wolnych oraz ochrony przed zagrożeniami środowiska mogącymi od−
działywać na zdrowie i samopoczucie.

Edukacja ekologiczna (EE) zakłada stałe uczestnictwo w niej możliwie licznych przedsta−
wicieli grup społecznych oraz ogólnie społeczeństwa. Oczywiste jest, że przy takim założeniu
BE staje się szczególnie pożądanym celem oraz argumentem podejmowania działań edukacyj−
nych. Z kolei te działania powinny uwzględniać specyfikę krajów, gdzie program jest wprowa−
dzany chociażby dlatego, że kraje te odznaczają się swoistymi cechami świadomości społecz−
nej, odmiennym pojmowaniem ZR oraz innym zakresem akceptowanych standardów BE. Ko−
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nieczne jest zatem określenie tych odrębności, by edukację wprowadzać skuteczniej. Dlatego
powszechnie akceptuje się aspekt regionalny przy kreowaniu strategii i programów EE.

Rozważaną poniżej okolicznością, będącą szczególną cechą krajów leżących na wschod−
niej rubieży Unii Europejskiej, jest skłonność społeczeństwa do wypracowywania oddolnych,
budowanych raczej na sądach i przekonaniach, a nie na oficjalnych dokumentach, standardów
ekologicznych. Tym samym BE jako podstawowa grupa tych standardów jest budowane
w znacznej części w sferze socjologicznej i psychologicznej. W ten sposób wyzwania dla edu−
kacji ekologicznej stają się trudniejsze. Musi ona (edukacja) stosować bardziej wyrafinowane
metody dotarcia do świadomości edukowanych i musi znaleźć sposoby transpozycji obiektyw−
nej prawdy ekologicznej do sfery duchowej. Jeszcze trudniej w takich warunkach wprowadzać
i utrwalać zasady sprawiedliwości ekologicznej.

Ekorozwojowe fundamenty relacji człowiek – środowisko

Kiedy mówimy o relacji człowiek – środowisko, powinniśmy brać pod uwagę trzy podsta−
wowe elementy: populacje ludzkie rozumiane demograficznie i biologicznie, środowisko przy−
rodnicze i kulturowe rozumiane możliwie szeroko i kompleksowo oraz kulturę cywilizacyjną
też rozumianą najszerzej, wraz ze sferą duchową. To ostatnie jest szczególnie ważne, jeśli
poszukujemy nowych, ekorozwojowych relacji. Człowiek dysponuje bowiem kulturą w kontak−
tach z ekosystemami. Nie będziemy zatem traktować relacji człowieka z otaczającym go świa−
tem przyrody w kategoriach ekologicznych, czyli biologicznych, gdyż mamy wówczas do czy−
nienia z człowiekiem – gatunkiem dominującym, w każdej chwili i w każdym miejscu zdolnym
przekształcać ekosystemy, a nawet je likwidować. Zrównoważony rozwój słusznie zakłada, że
możliwe jest przetrwanie symbiozy człowiek – środowisko, z zapewnieniem bytu obu składni−
kom w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego należy dalej mówić o kulturowym wypo−
sażeniu człowieka w relacjach z ekosystemem. Środowisko zatem to ekosystem „przefiltrowa−
ny” przez ludzką kulturę. To „nowe” połączenie przyrody i cywilizacji wyzwala szereg waż−
kich problemów wyraźnie wkraczających w zakres nauk społecznych, zarówno teoretycznych,
jak i aplikacyjnych. Szczególnie rozwijane są związki nauk o środowisku z socjologią i zarzą−
dzaniem. Dlatego edukacja ekologiczna dobrej marki musi szeroko wkraczać w dziedzinę wie−
dzy o społeczeństwie. To jeden z podstawowych warunków powodzenia EE w dziele utrwala−
nia najlepszych tendencji zarządzania środowiskiem.

Wypada określić podstawowy zakres tych zainteresowań. Najprostsza delimitacja wynika
z klasyfikacji potrzeb ludzkich. Środowisko każdej istoty żywej (nota bene niekoniecznie ludz−
kiej) może być zobrazowane jako suma koncentrycznych obszarów, o rozszerzających się prze−
kątnych, otaczających żyjącą istotę. Najbliższy krąg to potrzeby biologiczne i pochodne od nich.
Człowiek np. potrzebuje przestrzeni, powietrza, wody i żywności, schronienia, surowców na
ubranie, sztucznej energii itd. Naturalne lub „dobre” środowisko zaspokaja takie potrzeby
i może pozwalać na dysponowanie marginesem czasu wolnego przeznaczanego na zaspokaja−
nie innych potrzeb. Tu tkwi idea bezpieczeństwa ekologicznego rozumianego jako suma tych
potrzeb, zaspokojona przez system cywilizacyjny – nie przez samą przyrodę, gdyż coraz wię−
cej z takich potrzeb okazuje się być w konflikcie z trwaniem przyrody. Poziom zapewniania BE
jest bardzo różny. W Europie osiąga wyżyny przy pewnych niedostatkach w określonych sfe−
rach. Tu też pojawia się najszersza możliwość wykorzystywania czasu wolnego, co na zasa−
dzie sprzężenia zwrotnego stawia kolejne wymagania przed środowiskiem. Kraje podlegające
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transformacji ustrojowej i ekonomicznej, takie jak Polska, dopiero wkraczają w krąg cywiliza−
cyjny, gdzie BE obejmuje także zapewnienie rozległych i różnorodnych potrzeb środowisko−
wych związanych z czasem wolnym. To jedna z istotnych różnic pomiędzy Europą Zachodnią
a wschodnimi rubieżami Unii. Rozróżniać zatem należy pierwotne BE związane z biologiczny−
mi potrzebami człowieka oraz rozszerzone BE generowane zaawansowanym rozwojem potrzeb
cywilizacyjnych. Ten podział w sensie socjologicznym zrodzi wiele (dziś jeszcze wyciszonych)
konfliktów, wyzwań dla zarządzania ochroną środowiska, a także postawi rząd kwestii filo−
zoficznych i etycznych. W sferze zarządzania wprowadza wspomnianą sprawiedliwość ekologiczną.

Związki ze sferą ekologiczną znajdują się także w następnym kręgu. To partnerstwo
i szeroko rozumiane stosunki międzyludzkie, także miłość i przyjaźń. Jest tu także miejsce na
relacje człowiek – zwierzę, wciąż się komplikujące. Jest miejsce na indywidualny stosunek do
elementarnych źródeł zagrożeń i degradacji środowiska. Jest to więc sfera świadomości ekolo−
gicznej, i szerzej, społecznej. Tu znów obserwujemy potężne różnice w skali globu, a także
naszego kontynentu. Zauważyć należy, że wynikają one nie tylko z tradycji, odmienności hie−
rarchii wartości i systemów edukacji, ale też z intensywnych procesów przebudowy mentalno−
ści pod wpływem informacji. Problemem dla nas szczególnie istotnym jest wykorzysta−
nie możliwości aktywnego oddziaływania na poziom świadomości ekologicznej, tak by zwięk−
szało się w niej sedno zasad zrównoważonego rozwoju. Warto pamiętać, że w Polsce informa−
cja jest wciąż jeszcze selektywna – nie rozwinęły się jej wszystkie formy i zakresy treściowe,
głównie z powodów komercyjnych, ale też częściowo politycznych. W takich warunkach łatwo
tworzą się grupy społeczne lokalne w stosunku do przestrzeni i czasu, specyficzne i nie repre−
zentatywne. Ta sfera ma doniosłe znaczenie dla prowadzenia i rozwijania tzw. partycypacji
społecznej w zarządzaniu środowiskiem. Wymóg tej partycypacji jest obowiązkowy w UE,
a oczekiwany zakres jak najszerszy przy określonym sztywno minimum. Mamy więc minimal−
ne zadania dla EE w tej dziedzinie oraz szerokie pole rozwoju.

Trzeci krąg obejmuje społeczność otaczającą osobę, a także powiązania z innymi grupa−
mi, instytucjami i organizacjami. Tu mamy do czynienia z tzw. relacjami sąsiedzkimi oraz
kwestią reprezentacji społecznej. Są to zagadnienia niezwykle ważne dla wdrażania idei ekoro−
zwojowych, ale ważne też przy rozwiązywaniu najprostszych zadań ochrony środowiska. Za−
warte są tu takie sfery−wytwory cywilizacji, jak obrona cywilna i narodowa, systemy prawa
i edukacji, regulacje przestrzenne, ekonomiczne itd. Wszystko to, co znajduje się poza działem
militarnym, blisko dotyczy zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, dotyka międzypoko−
leniowej sprawiedliwości ekologicznej, wpływa na świadomość ekologiczną oraz warunkuje
jakość poszczególnych komponentów środowiska i krajobrazu jako kompleksowej jego emana−
cji. I ten krąg wiąże się z partycypacją społeczną, ale bardziej instytucjonalnie. Pamiętajmy
bowiem, że ochrona środowiska, a więc i zarządzanie środowiskiem mają charakter referendal−
ny, to znaczy stany świadomości, opinie, decyzje powinny być sumą indywidualnych stanów
i opinii, a nie uzgodnieniem reprezentacji. Edukacja ekologiczna powinna więc umożliwiać
objętym nią dokonywanie samodzielnych wyborów.

Tym sposobem zakreśliliśmy pole, w którym na pozór nie ma rzeczywistego, fizyczno−
−biologicznego świata, decydującego o przetrwaniu gatunków. Skrył się on w relacjach społecz−
nych oraz zdefiniowanym bezpieczeństwie ekologicznym, wspartym sprawiedliwością ekolo−
giczną. W takim podejściu cywilizacja, czyli kultura jest rozumiana nie tylko jako narzędzie
ułatwiające człowiekowi adaptację, lecz także jako element mający wpływ na relację człowieka
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z ekosystemem, i tak należy roztrząsać tezę, że ciągłe kłopoty człowieka związane z pogarsza−
niem się środowiska wynikają z jego zbyt silnych tendencji kulturowych do uniezależnienia się
od naturalnego środowiska. Należy zauważyć, że w krajach dość niedawno oficjalnie podej−
mujących wielkie wyzwania ekologiczne bez kontekstu politycznego trudno jest się szybko
wtoczyć na tory pragmatyzmu sozotechnicznego, czyli sprawnej organizacji ochrony środowi−
ska. Droga poprzez akceptację społeczną wybranych, dobrze percepowanych przez ludzi za−
dań i programów jest skuteczniejsza. Bez zaplecza edukacyjnego nie jest to możliwe.

Staje się oczywiste, że na środowisko należy patrzeć w sposób funkcjonalny, co oznacza,
że w jego skład wchodzą tylko te elementy fizycznego otoczenia, które mają rozpoznawalne
zastosowanie. Rozległość tych zastosowań rośnie wraz z postępem cywilizacyjnym. Zależy
także od regionu. Środowisko jest przekształcone przez człowieka nie tylko w sensie fizycz−
nym, także obraz środowiska obecny w życiu społeczeństw i każdego z nas stanowi w dużej
mierze konstrukcję złożoną z wyobrażeń. Te wyobrażenia (preferencje, fobie, artefakty) są tak−
że materią społeczną i powinny być brane pod uwagę przy wdrażaniu zasad BE i zarządzaniu
ochroną środowiska. Muszą być w pełni wykorzystywane w edukacji ekologicznej. Nie ma tu
możliwości odniesienia się do prawd obiektywnych, gdyż środowisko, z którym mają do czy−
nienia współczesne społeczeństwa, jest zwykle przekształcone w sensie fizycznym, a więc na−
ukowo słabo poznane. Człowiek dokonując przekształceń przyrody, postawił sobie zadania
badawcze, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych, ponad jego współczesne możliwości.
Przyroda przekształcona jest trudniejsza do rozpoznania niż naturalna. Nota bene także ideal−
ne „środowisko naturalne” nie zostało dostatecznie poznane, zanim straciło ów naturalny cha−
rakter. Dziś już za późno na nadrobienie opóźnień, a ponadto nie staje środków na takie bada−
nia. Ocenia się, że rocznie zanika więcej gatunków zwierząt, niż jesteśmy w stanie rozpoznać.
Liczba prawdziwych specjalistów nie jest adekwatna do bogactwa tego fragmentu przyrody
ożywionej czy nieożywionej, którego dotyczy ich specjalność. Na liście nierozwiązanych wiel−
kich problemów współczesnej nauki, obok zagadek wszechświata i życia, znajduje się także
prognoza klimatu (także zmienianego przez człowieka) oraz wnętrze Ziemi odległe zaledwie
o kilka tysięcy kilometrów. A edukatorzy ekologiczni nie mogą być omnibusami w bardzo roz−
ległej wiedzy o środowisku, w tym o przyrodzie ożywionej.

Ostatnia uwaga jest szczególnie ważna dla zrozumienia swoistych uwarunkowań BE
w Polsce. Ponieważ poziom przekształceń (zniszczenia) środowiska staje się barierą rozwoju,
środowisko zaczyna być społecznie relewantne. Patrząc historycznie (i w uproszczeniu), moż−
na powiedzieć, że dla cywilizacji ludzkiej środowisko stanowiło przez tysiąclecia źródło ogra−
niczeń i zagrożeń w rodzaju klęsk głodu, zimna, katastrof naturalnych. Rozwój cywilizacji
pozwolił z czasem technologicznie uniezależnić się od środowiska. Nie był to jednak proces
jednostronny. Następowała wciąż ewolucja środowiska w sposób wszakże odmienny od czy−
sto naturalnego. Taki współrozwój ewolucji w sensie przyrodniczym oraz rozwoju (struktura−
cji) w odniesieniu do gatunku ludzkiego bywa nazwany koewolucją. W efekcie środowisko
(naturalne, quasinaturalne) staje się dobrem deficytowym, a więc ponownie barierą dla cywili−
zacji. Ilustruje to schemat znany z prac Nasha. Jego modyfikację zawiera rys. 1. W większości
krajów słabo rozwiniętych wartość krańcowa cywilizacji (technicznej) jest wyższa niż wartość
krańcowa przyrody, gdyż natura jest łatwo dostępna (niekiedy nawet w nadmiarze). Skutkuje
to rabunkową eksploatacją przyrody, w tym zasobów nieodnawialnych. Wraz z rozwojem
cywilizacji wartość krańcowa natury rośnie – staje się ona dobrem rzadkim. Wreszcie, natura



161

staje się bardziej pożądana niż cywilizacja. Jest to sytuacja na prawo od punktu przecięcia
krzywych na rys. 1, typowa dla najwyżej rozwiniętych krajów. Przyrost kolejnych udogodnień
cywilizacyjnych przynosi już nieznaczny przyrost użyteczności, podczas gdy zmniejszający się
dostęp do natury prowadzi do stromych spadków użyteczności przestrzeni cywilizacyjnej.
Zaznaczono przykładowo i orientacyjnie pozycje Polski, Węgier, Ukrainy i Unii Europejskiej.

Rys. 1. Wartość końcowa przestrzeni cywilizacyjnej

Rodzajem podsumowania tej części rozważań może być schemat relacji człowiek – środo−
wisko, prezentujący współczesne powiązania podstawowych elementów świata społecznego
oraz środowiska. Wprowadzono tu kilka elementów faktycznie działających już w tym syste−
mie. Mowa o zarządzeniowym cyklu Presja−Stan−Reakcja (PSR), bezpieczeństwie ekologicznym
oraz zasadach zrównoważonego rozwoju wprowadzonych już do praktyki decyzyjnej i ewalu−
acyjnej. Wyróżnione bloki mogą być matrycą do oceniania poziomu rozwoju relacji człowiek–
–środowisko w poszczególnych regionach. Relacje pomiędzy elementami systemu PSR a dzia−
łaniami prowadzonymi w ramach edukacji ekologicznej oraz zarządzania środowiskiem przed−
stawia rys 2.
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Zgodnie z przyjętym tu rozumieniem środowiska oraz wypełniając podstawowe zasady
prowadzenia edukacji ekologicznej, należy nadać mu pewne funkcje. Są więc użytki, inaczej
usługi środowiskowe, oraz wartości funkcjonalne i tradycyjny kapitał, który też jest ulokowany
w środowisku, o czym często się zapomina. Wyróżnia się trzy zasadnicze funkcje środowiska:

1. Dostarczanie bogactw naturalnych służących do tworzenia dóbr ekonomicznych – surow−
ców i energii (zasobów odnawialnych i nieodnawialnych);

2. Przyjmowanie (asymilowanie, pochłanianie) materii i energii odpadowej – czyli ubocznych
skutków działalności społecznej i gospodarczej człowieka;

3. Udostępnianie „natury” tzn. krajobrazu, zróżnicowanych ekosystemów, bogactwa biosfe−
ry i różnorodności biologicznej, ładu przestrzennego itd.
Powyższe funkcje można sprowadzić do jednej podstawowej – funkcji podtrzymywania

życia albo wspierania procesów życiowych. Środowisko składa się więc z elementów niezbęd−
nych do życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Część z nich uległa przekształceniom lub znisz−
czeniu, inne są dostępne, nie zawsze zauważane. Jedną z istotnych różnic pomiędzy krajami
zachodniej Europy a Europą Wschodnią jest niepełne, w tej drugiej grupie państw, rozpozna−
nie możliwych, nieutraconych, potencjalnych funkcji środowiska. Dowodzą tego niedomknięte
bilanse zasobów, w tym przestrzeni. Można np. ocenić, że w Polsce ostateczne przeznaczenie
ma zaledwie kilka procent terytorium, dalej na wschodzie udział ten jest jeszcze mniejszy, gdy
np. we Francji zdeterminowane przeznaczenie ma ponad połowa obszaru. Wskaźnik o podob−
nym charakterze można wyprowadzić także np. z bilansu wodno−gospodarczego. Pomimo
szczupłych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce około 2/3 dostępnych
cywilizacji zasobów wód nie ma określonego przeznaczenia. I nie chodzi tu tylko o wody wez−
braniowe. Bilanse gospodarcze wód potamicznych w zachodniej Europie są praktycznie do−
mknięte.

Rys. 3. Relacje człowiek – środowisko w epoce rozwiniętych cywilizacji
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Zwróćmy jeszcze uwagę na narastający konflikt między poszczególnymi funkcjami środo−
wiska. Rozszerzanie się jednych funkcji zmniejsza pole drugich. Jest to jeden z kluczowych
momentów tzw. współczesnego kryzysu środowiska. Najczęstszym przykładem takiego kon−
fliktu jest uszczuplanie funkcji produkcyjnej gleb na rzecz wypełniania przez przestrzeń funk−
cji transmitera dóbr, energii i informacji. W Polsce konflikt tego rodzaju rozwija się na razie
„w ukryciu”, bo skrywają go rezerwy wolnej przestrzeni – z pewnością jednak szybko rozsze−
rzy się poza rejestrowane dziś miejsca. Problem ten może służyć jako dobrze obrazujący po−
trzebę wprowadzania zasad SE.

Mamy więc wiele możliwych podejść do środowiska z punktu widzenia dobra społeczne−
go. Wydaje się, że w całej Europie następuje odwrót od tradycyjnego podejścia zasobowego
w stronę kulturalistycznego (odwołującego się do społecznego konfliktu człowiek – środowi−
sko), a także prozdrowotnego. Przemiany te odbywają się także z poważnymi różnicami regio−
nalnymi. Rozszyfrujmy ów dominujący nurt kulturalistyczny. Zasoby i walory przyrodnicze
nie są oddzielone od wpływów ludzkich. Człowiek występuje jako aktywny podmiot prze−
kształcający je, czyli kształtujący środowisko. Ma on zatem najczęściej do czynienia ze środo−
wiskiem wtórnym, kulturowym. Nawet obszary nietknięte są obecnie takimi, bo tak zdecydo−
wał człowiek – wcale nie wiadomo, czy zgodnie z potencjalnymi potrzebami przyrody. A więc
sfera edukacji jest często motorem decyzji i wspierających je zachowań ponad „prawdami
obiektywnymi”. Rośnie znaczenie edukacji nieformalnej, uzupełniającej, mimowolnej i perma−
nentnej. A taką jest najczęściej edukacja ekologiczna, generalnie niewprowadzona do struktur
formalnych naszych szkół (od razu napiszmy, że generalnie słusznie).

Nurt kulturalistyczny zakłada, że aktywność człowieka stanowi ontologiczną podstawę
rzeczywistości, a aktywność ta odnosi się również do środowiska. Odrzucony jest bezpośred−
nio determinujący wpływ zjawisk przyrodniczych na zjawiska kulturowe. Co więcej, zakłada
się humanistyczny charakter środowiska przyrodniczego: przyroda, która istotnie wpływa na
życie kulturalne, to nie owa absolutnie realna i absolutnie obiektywna fizyka, chemia, geogra−
fia, astronomia, geologia i biologia, lecz ta konkretna przyroda, którą we własnym swym do−
świadczeniu postrzegają, we własnym myśleniu i działaniu uprzedmiatawiają historycznie i
edukacyjnie uwarunkowane jednostki ludzkie. Otoczenie mentalne grup społecznych to nie śro−
dowisko widziane i obserwowane przez zewnętrznego obserwatora, który owe grupy, jako
zbiory organizmów, w nim lokuje. To złożone otoczenie, środowisko, które sami członkowie
owych grup postrzegają jako odzwierciedlane w przebiegu ich doświadczeń, łącznie ze zwy−
czajami, wrażeniami, mitami, artefaktami, formami prawnymi, cechami tożsamości itd. Kul−
tura jest aprioryczna w stosunku do przyrody. Kulturalistyczne traktowanie środowiska nie
jest przeszkodą, a raczej dobrą okazją do nowoczesnej ochrony przyrody oraz wdrażania naj−
ważniejszych zasad zrównoważonego rozwoju. Wskazuje bowiem na aktywność ludzi jako
podmiotów kształtujących środowisko, czynnie się do niego ustosunkowujących. Nadawanie
środowisku znaczenia jest równoznaczne z kierunkiem zachowania się człowieka w środowi−
sku. Z kolei racjonalne zachowanie wiąże się z odpowiedzialnością, a w przypadku środowi−
ska odpowiedzialność nie jest podzielna. Kulturalizm przykłada podstawową wagę do aktyw−
ności ludzkiej w kontakcie ze środowiskiem. W tym obejmuje te sfery aktywności, które za−
pewniają bezpieczeństwo ekologiczne. Prosta „materialność” środowiska jest tu wyrzucona
poza obszar zainteresowania. Ważne znaczenie ma także aspekt estetyczny i tożsamościowy,
oba przecież humanistyczne. Środowisko jest ludzkim konstruktem i z „ekologicznego” punk−
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tu widzenia jego fizyczne podstawy są drugorzędne. Wielu uważa, że taka postawa światopo−
glądowa będzie lepszą „glebą” do wprowadzania niezbędnych standardów ekologicznych
w Europie. Nie przesądzając o tej tezie, nie wolno jej bagatelizować. Zresztą we wspólnym
dziele EE i zarządzania środowiskiem chodzi o dobrze mierzalny efekt – stan środowiska słu−
żący człowiekowi.

Na podstawie powyższych rozważań za środowisko należy uznać wszelkie relewantne
dla ludzkich społeczeństw elementy środowiska przyrodniczego oraz sztucznie wytworzone
składniki otoczenia, tak jak się jawią jednostkom i społecznościom przez pryzmat kultury.
Wcześniejsze poglądy na istotę relacji człowiek– środowisko będą już wkrótce miały znaczenie
tylko historyczne, włącznie z nurtem zasobowym. Przypomnijmy, że charakter zależności obej−
mujących człowieka ze środowiskiem może być opisywany w rozmaity sposób, w znacznym
stopniu zależnie od kontekstu społeczno−historycznego.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako obiekt edukacyjny

W Europie mamy do czynienia z dość równomiernie rozmieszczonymi standardami eko−
logicznymi i równo rozłożoną potencjalną akceptacją społeczną utrzymywania tych standar−
dów. W Europie Zachodniej obserwuje się przechodzenie od standardów emisyjnych do imisyj−
nych (jakości środowiska), w Polsce odwrotnie.

Stopień swobody aktywności lokalnej jest w Polsce bardzo wysoki teoretycznie i formalnie.
W praktyce mniejszy ze względu na układy nieformalne oraz brak motywacji do wykorzysta−
nia tych możliwości. Dodatkowym utrudnieniem jest mnogość organizacji czysto ekologicz−
nych oraz paraekologicznych, które nie są z sobą związane i dlatego nie tworzy się w ważnych
sprawach wyraźny front za lub przeciw. Za to tworzy się opozycja nie w sprawie, ale przeciw
komuś, np. przeciw organizacji ekologicznej, z którą lepiej byłoby współpracować. Ponadto
często chcemy działać przeciwko komuś, a okazuje się, że nie ma tego, przeciw komu mamy
działać.

Lista spraw ekologicznych jest bardzo długa. Nie zawsze jednak pojawia się arena starcia
o wybór priorytetów. Tam gdzie utrzymuje się centralizacja władzy i centralizacja dystrybu−
owania środków, jest kogo naciskać, lobbować, jest przeciwko komu wyraźnie występować,
jest nawet przeciwko komu edukować. To mechanizm, który w Polsce wyraźnie ostatnio osłabł.
Wynika to także z obiektywnego stanu środowiska.

I jeszcze uwaga edukacyjna. Udział w decydowaniu o sprawach środowiskowych jest
najlepszą szkołą edukacji ekologicznej i samorządowej (najskuteczniejszą, najtańszą i najcie−
kawszą). W sumie chodzi o wykształcenie się stabilnych systemów samorządności z „obie−
giem” lokalnych liderów reprezentujących autentyczne liczne i zakorzenione grupy społeczne.
Do tego jest potrzebne ustanowienie tradycyjnych, permanentnych priorytetów periodycznie
uwiarygadnianych przez rzeczywiste przedstawicielstwo społeczności lokalnej.

Konieczne jest także (bardzo u nas niepopularne) wspomaganie zadaniami lokalnymi szer−
szych programów, w tym krajowych i międzynarodowych, a także ustaw. Ważne jest także
wzbogacanie ustaw krajowych ustawodawstwem lokalnym. Pełna swoboda w tym ostatnim
zakresie nie jest w Polsce nawet dostrzegana. To kolejne poważne wyzwanie edukacyjne.

Zadaniem dla socjologa i ekologa jest rozszerzanie liczby obywateli uczestniczących
w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi zwłaszcza o liczne zwykle grupy
sprzeciwu ad hoc oraz grupy powstałe w rezultacie złego przygotowania informacji o projekcie
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lub programie. Na Zachodzie sytuacje takie są bardzo rzadkie – zazwyczaj wszyscy są dobrze
poinformowani i raczej panuje nuda w obliczu działania. Potencjalni przeciwnicy mają mało
punktów zaczepienia do aktywnej i agresywnej walki. U nas jest tych grup wiele. To potencjal−
ni odbiorcy edukacji ekologicznej.

Poniżej przedstawiono tworzące się i istniejące grupy o charakterze lokalnym, biorące zwy−
kle udział (formalny lub ukryty) w postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia mającego istotne
aspekty ekologiczne w Polsce.

GRUPY SPOŁECZNE
Grupy społeczne zainteresowane procedurą OOS
Tradycyjne istniejące w regionie:
sformalizowane
– grupy wspierające samorząd,
– grupy wspierające lokalną opozycję,
– organizacje pozarządowe,
– organizacje paragospodarcze,
– kręgi związane ze szkolnictwem,
– służba zdrowia,
– służby samorządowe i państwowe,
niesformalizowane
– koła sąsiedzkie,
– kręgi kościelne,
– lobby emigracyjne,
– klany rodzinne,
– przyrodnicy niezawodowi,
– grupy hobbystyczne (np. wędkarze),
– grupy młodzieżowe,
Powstae w następstwie uruchomienia procedury:
oficjalne
– zespól ekspercki inwestora,
– stowarzyszenia obrońców,
– społeczne lobbys wspierające przedsięwzięcie,
– zewnętrzne grupy wsparcia,
– zewnętrzne grupy protestu,
nieoficjalne
– grupy powstałe z rozszerzenia zainteresowania procedurą,
– kręgi oczekujące na włączenie się do biznesu,
– szeroka opozycja zewnętrzna,
 Problemy ekologiczne są problemami dotyczącymi dóbr wspólnych, a tragedia

dóbr wspólnych jest tragedią indywidualizmu. Jednak znaleźć można wiele przykładów, gdy
do tragedii dóbr wspólnych nie dochodzi. Okazuje się, że bywa tak przede wszystkim wtedy,
gdy jest czas na społeczną, niekoniecznie głęboką merytorycznie debatę. Czynnikiem kluczo−
wym jest obecność więzi społecznej zastanej lub wygenerowanej w trakcie komunikacji spo−
łecznej. Z tego punktu widzenia rozwiązywanie problemów ekologicznych oznacza zatem rów−
noczesny proces odbudowy (czasami wręcz budowy) „obywatelstwa” – poczucia odpowie−
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dzialności za dobro wspólne. Wiąże się to ze wzmocnieniem więzi społecznych, zaufaniem, a
nawet uczuciem (nie bójmy się tego słowa). W odniesieniu do polskich warunków zagadnienia
te są wstydliwie pomijane, chociaż bardzo dobrze ilustrowane przykładami. Przecież w Polsce,
gdzie kreatywność społeczeństwa jest wciąż blokowana przez mechanizmy i struktury centra−
listyczno−biurokratyczne, istnieje potrzeba uruchomienia warunków umożliwiających systema−
tyczną i twórczą aktywność jednostkową, rodzinną i grupową (w tym samorządową) obywa−
teli. Problem BE jest tu okazją jakich mało.

Podsumowując, przygnębienie decydentów, którzy z najlepszymi intencjami przystępują
do poszukiwań optymalnych rozwiązań i napotykają opór „fanatyków”, oraz – z drugiej stro−
ny – desperacja obrońców środowiska, którzy mają poczucie osamotnienia w walce z wszech−
władną machiną decyzyjną, są nieuchronne. Możliwość kwestionowania prawomocności stano−
wiska strony przeciwnej stanowi immanentną cechę kontrowersji ekologicznych. Oczywiście,
sytuacja zmienia się znacznie, gdy strony mają do siebie zaufanie.

Standardy postępowania ze społeczeństwem a edukacja ekologiczna

Każda działalność edukacyjna, w szczególności dotycząca kwestii ekologicznych, musi się
ściśle wiązać ze sferą tzw. komunikacji społecznej.

Bez takich związków staje się martwym instruktażem, zwykle niepozostawiającym śla−
dów w świadomości. Należy wiedzieć, jak jest i jak ma być zaangażowane społeczeństwo
poddawane procesom informowania, edukowania, negocjowania.

Znaczenie terminu „zaangażowanie społeczeństwa” jest różne w różnych krajach, i w wie−
lu przypadkach stosowane są terminy trudne do przetłumaczenia. Najczęściej używane to:

– zdolność do przyjmowania informacji (gotowość edukacyjna), uczestnictwo społeczeń−
stwa (głównie wymiana informacji),

– zaangażowanie społeczeństwa (zgłaszanie wniosków, postulatów i przygotowywanie opi−
nii, tez i tematów do debat),

– współpraca ze społeczeństwem (wspólne generowanie stanowisk i decyzji).
We wszystkich tych przypadkach wspólne jest to, że społeczeństwo bierze udział przynaj−

mniej w procesie kształtowania jakiegoś związanego z BE projektu, ustanawiania warunków
wypełniania zasad ZR lub BE oraz, być może, również w podejmowaniu rzeczywistej decyzji.
Do pewnego stopnia zakłada się tutaj, że proces kształtowania i decydowania jest wspólnym
wysiłkiem społeczeństwa i projektodawców lub władz podejmujących decyzje oraz że wynik
ich wysiłków będzie sumą włożonej pracy uczestniczących osób i organizacji. Do innych, czę−
sto używanych terminów należą: wysłuchanie społeczeństwa, zasięgnięcie opinii społeczeństwa,
dialog ze społeczeństwem. Nieumiejętność komunikowania się i negocjowania stanowisk rodzi
trwałe konflikty i nie służy idei ochrony środowiska. Udział społeczny powinien łączyć zaanga−
żowanie ogółu społeczeństwa ze współpracą z władzami.

Wspomniane braki wiążą się silnie z jakością edukacji, w tym zasięgiem edukacji ekologicznej.
Ochrona środowiska rozumiana jako sfera działalności społecznej jest skuteczna wtedy,

gdy podejmowane w jej imieniu działania mogą uzyskać pełną akceptację. Oznacza to wypra−
cowywanie decyzji niosących skutki materialne lub organizacyjne poprzez procedury bliskie
referendalnych. Ta oczywista prawda jest nadal trudna do przyjęcia przez:

• niestety obfite liczbowo grupy obywateli o marnej wiedzy i wypaczonych przekonaniach
pseudoekologicznych;
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• rozległe grupy „wątpiące” we wszelkie społeczne porozumienia dla dobra ogólnego,
w szczególności niedoceniające znaczenia bezpieczeństwa ekologicznego;

• wszelkiego rodzaju inwestorzy i biznesmeni podejmujący ryzyko lokowania własnych
znaczących środków w niepewny przecież sukces gospodarczy i muszący znosić protesty,
uwagi lub co najmniej poświęcać czas na przekonywanie grup i osób o potrzebie realizacji
inwestycji wbrew elementarnym niekiedy zasadom BE;

• grupy i osoby uważające się za reprezentację społeczeństwa, aktywne, gdyż nieponoszące
żadnych kosztów związanych z inwestycją lub wprowadzaniem wyższych standardów
ekologicznych, a nawet w związku z samym procesem uzgadniania;

• znaczną część urzędników wszelkich szczebli, także ochrony środowiska, którzy czując
się wysoce kompetentni, nie doceniają potrzeby wsłuchiwania się w głosy zewnętrzne;

• polityków różnych maści i szczebli, którzy przede wszystkim nie rozumieją, że bezpie−
czeństwo ekologiczne jest równie nośnym tematem i zadaniem społecznym co ochrona
zdrowia, przy czym tematem znacznie lepiej wspierającym postępowe ruchy polityczne.
Inną kwestią jest zmieniający się wciąż poziom akceptowanych zwyczajowo zagrożeń

sąsiedzkich. Dziś w krajach rozwiniętych zaczyna ona dotykać także oddziaływań wizualnych
(estetyka otoczenia), a w zakresie oddziaływań fizycznych (hałas, zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleby, promieniowanie, zagrożenia nadzwyczajne) można uznać, że nie są akceptowane
żadne zauważalne zmiany. W hierarchii kwestii kulturowo−ekologicznych sąsiedztwo stoi w tej
chwili wyżej (w Polsce na pewno) od bezpieczeństwa ekologicznego. Ale właśnie BE staje się
ważnym argumentem za wnikaniem w proces decyzyjny zmieniający środowisko. Przecież ter−
min ten pojawił się już w regulowaniach prawnych i będzie stopniowo zastępował inne podob−
ne. Zasada bezpieczeństwa ekologicznego jest równoległa do innych gwarancji bezpieczeństwa
dawanych przez nowoczesne, demokratyczne państwo. A więc zdrowa woda, normalne po−
wietrze, nieuciążliwy hałas, atestowane produkty żywnościowe i certyfikowane urządzenia;
w przyszłości także odpowiednie standardy przestrzeni, terenów zielonych, dostępu do atrak−
cyjnej przyrody ożywionej i nieożywionej. Kontrola zachowania odpowiedniego poziomu bez−
pieczeństwa ekologicznego musi się odbywać równocześnie centralnie oraz lokalnie, oczywiście
z udziałem społeczeństwa i szerokiej edukacji.

Ostatnim, zbyt częstym, źródłem konfliktów jest rzeczywiste lub domniemywane uszczu−
plenie indywidualnych dóbr środowiskowych. Dobra te są pojmowane bardzo swoiście jako
„przydział zasobów”, bez konieczności dzielenia się nim z innymi. Na przeróżnego rodzaju
konflikty tego typu dobrym sposobem jest komunikacja (w tym edukacja) społeczna i upor−
czywe negocjacje. Niektóre z konfliktów zasobowych można uciąć całkiem instrumentalnie,
także poprzez już przygotowywane regulacje SE.

Niezwykle ważnym w polskich warunkach procesem związanym z udziałem społeczeń−
stwa w decyzjach środowiskowych jest trwałość akceptacji wypracowanych rozwiązań. Tę
kwestię bagatelizuje się, sądząc, że prawomocna decyzja wszystko załatwia. Tak nie jest,
zwłaszcza w przypadku inwestycji generujących następne. Trwałość uzgodnienia decyzyjnego,
lepiej napisać – programu realizacji przedsięwzięcia – wzmacniają ważne cechy układu samo−
rząd – społeczeństwo – inwestor, takie jak:

• Rzeczywista lub zorganizowana „obrotowość” aktywu samorządowego
• Identyfikacja wybranych zadań z naturalnymi grupami mieszkańców
• Ulokowanie ważniejszych zadań związanych z zespołem uzgodnionych standardów, pro−
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gramem, inwestycją, zadaniem w dokumentach, zasadach, regulaminach lokalnych i bran−
żowych
• Systematyczne usuwanie zagrożeń i uciążliwości odczuwalnych powszechnie, nawet

niewielkich, związanych rzeczywiście lub pozornie z danym problemem
• Wspólna „walka” o respektowanie zapisów uzgodnień w dokumentach strategicznych

wyższego rzędu
• Sprawnie zorganizowany system informacji i edukacji wspierający przyjęte rozwiąza−

nie problemu
• Sprawny system ewaluacji/oceny postępów w wypełnianiu zobowiązań ekologicznych

i społecznych (niesformalizowany).
Podstawową grupą standardów postępowania administracji (najszerzej rozumianej)

w stosunku do społeczeństwa w celu wyzwalania i podtrzymywania pozytywnego wpływu
świadomości ekologicznej na sprawność zarządzania środowiskiem jest jakość wymienionych
sfer związanych z tym zarządzaniem. Ponieważ napiszemy tu o mankamentach, należy za−
strzec, że w większości przypadków nie tylko administracja środowiskowa odpowiada za ten
zły stan i nie tylko ona powinna się zatroszczyć o usunięcie mankamentów utrudniających
dobre i szybkie relacje pomiędzy edukacją ekologiczną i zarządzaniem środowiskiem. Mecha−
nizm psucia tych relacji jest trywialnie prosty i wielokrotnie przywoływany przez edukatorów:
nie można głosić ekologicznych racji ze sterty śmieci i w oparach smogu ustami nałogowego
palacza zrzeszonego w kole łowieckim.

Największym objaśnianym wyżej mankamentem jest regres polskiego planowania prze−
strzennego, współgrający z fizycznym nieładem przestrzennym. Bardzo złe są w Polsce niefor−
malne, a także formalne (zapisywane nieudolnie w prawie lokalnym) relacje immisyjne. Szero−
kie jest niestety niezrozumienie potrzeb ochrony przyrody, zwłaszcza najnowszych trendów w
tej ochronie, związanych z ochroną siedlisk i różnorodności biologicznej. Trzeba przyznać, że
utrudnia proces edukowania ekologicznego zagmatwana procedura uzgodnień środowisko−
wych, odpowiedzialności podmiotów gospodarczych i obywateli itd. Z kolei po stronie syste−
mu edukacji znajdują się zarzuty o słabość wdrażania formalnej EE do szkół oraz niepotrzeb−
ne zmiany burzące niektóre sprawdzone w szkolnictwie sposoby. Wreszcie złym tłem do kształ−
towania się dobrych relacji EE – ZR są patologie naszego życia społecznego, a szczególnie
związane z korzystaniem ze środowiska: konsumeryzm, makdonaldyzacja, drapieżna turysty−
ka i wypoczynek, atawistyczne antyprzyrodnicze hobby’s, politykierstwo technokratów itd. W
2005 roku pojawiło się głębsze zagrożenie: ochrona środowiska zaczyna być separowana od
całości problemów rozwoju społeczno−gospodarczego kraju.

Podsumowanie

Prowadzenie otwartej i wielostronnej edukacji ekologicznej pozwala na zauważenie istot−
nych problemów związanych ze społecznymi aspektami zarządzania środowiskiem. Doświad−
czenia wskazują, że skuteczne rozwiązywanie problemów ekologicznych, w tym wprowadze−
nia elementów bezpieczeństwa ekologicznego jako standardu cywilizacyjnego, wymaga utrwa−
lenia poczucia wspólnoty i identyfikacji grupowej, a także pojawienia się odpowiedzialności za
podejmowane jednostkowo i w skali zbiorowej działania i ustanawiane standardy. Jest
to warunek uruchomienia mechanizmów rozwojowych, zakładających jednostkową i grupową
kreatywność. Bezpieczeństwo ekologiczne jest najwyższe w hierarchii celów zarządzania śro−
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dowiskiem w UE. Wymaga to przyjęcia „twardej” podstawy działań na rzecz ochrony środo−
wiska. W Polsce i kilku innych krajach środkowej i wschodniej Europy wciąż jeszcze przeważa
łagodne traktowanie problematyki ekologicznej – akceptacja ogólnej idei, a nie afirmacja suro−
wej kontroli. Jest to z jednej strony zagrożenie lekceważenia ostrych wymogów, ale z drugiej
szansa na wprowadzenie mechanizmów socjologicznych i procedur głęboko zakotwiczonych
w rozpoznaniu społeczeństwa, a więc z uwzględnieniem metod edukacyjnych. Rozpoznawanie
środowiska i jego zagrożeń ma bowiem swe granice poznawcze i granicę możliwości zastoso−
wania wyników, natomiast rozpoznawanie społeczeństwa jest potrzebą bez granic, dotyczy
nas samych. Tu łączy się zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna budująca świado−
mość środowiskową. Ilustrują to kolejne dwa rysunki obrazujące związki pomiędzy edukacją
ekologiczną i zarządzaniem środowiskiem na tle istotnych zewnętrznych procesów społecznych
(rys. 5) oraz w stosunku do wewnętrznych procesów opisujących problematykę ochrony środo−
wiska i zrównoważonego rozwoju (rys. 6). Uwypukla się „czysto ludzkie”, a więc społeczne
źródła problemów i konfliktów ekologicznych. Przy takiej opcji ludzkie wartości i oceny, nie
zaś fizyczno−biologiczno−chemiczny stan środowiska stanowią pole wyjścia problemów ekolo−
gicznych. Wydaje się, że jest to niezbędne przy wdrażaniu zrównoważonego rozwoju i bezpie−
czeństwa ekologicznego.

W. Lenart  – Rola edukacji ekologicznej we wdrażaniu unijnych zasad…
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Lech Pieczyński
Jacek Błędowski
WFOŚiGW w Szczecinie

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w działaniach
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W dyskusjach, publikacjach często pojawiają się pojęcia rozumiane powszechnie raczej
tylko intuicyjnie. Niełatwo wszakże zdefiniować „Ekorozwój”, „zrównoważony rozwój”. Eko−
rozwój, to rozwój społeczny i gospodarczy, uwzględniający wymogi ochrony środowiska. Eko−
rozwój jest także ideą społeczno−filozoficzną, wskazującą potrzebę zmian w systemie wartości
związanych z wieloma dziedzinami życia, odnoszących się do środowiska naturalnego. Nato−
miast zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb obecnego społeczeństwa w taki
sposób, aby pokoleniom następnym nie uszczuplać szans życia w takim samym środowisku
naturalnym.

Impulsy do myślenia i działania w tej mierze dał „Szczyt Ziemi”, który odbył się przed 13
laty w Rio de Janerio. Tamże, przedstawiciele 179 państw, w tym Polski, podpisali tzw. Kartę
Ziemi. Sejm RP uznał zrównoważony rozwój za konieczność i obowiązek współczesnej cywili−
zacji. W strategiach rozwoju gmin i województw, w inicjatywach instytucji, organizacji zajmu−
jących się ochroną środowiska, we wnioskach o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii
Europejskiej zaczęły się coraz częściej pojawiać sformułowania świadczące o tym, że „projekt
służy zrównoważonemu rozwojowi”.

W 2001 roku powstała Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, która miała uruchomić
mechanizmy pozwalające kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia spo−
łecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej. Strategia identyfikuje cele edukacji środowisko−
wej, wskazuje możliwości ich urzeczywistniania.

Podstawowe cele NSEE:
• Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również

pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszyst−
kich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

• Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach
edukacji formalnej i nieformalnej.

• Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, sta−
nowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących pro−
pozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla lo−
kalnej społeczności.

• Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.
Artykuł 74. Konstytucji RP mówi, że: Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bez−

pieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem
władz publicznych, które wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

Edukacja ekologiczna powinna zatem obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy
wiekowe i zawodowe, a także decydentów na szczeblu lokalnym i centralnym, administrację
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rządową i samorządową, szkoły, uczelnie, środki masowego przekazu, organizacje, Kościoły.
Jakie są relacje między zapisami w „Strategii…” a zamienianiem ich na konkretne treści? Deli−
katnie można chyba mówić o przewadze teorii nad praktyką. Mamy liczne dowody na to, aby
dowieść, że ta uwaga nie dotyczy WFOŚiGW w Szczecinie.

Informacja, wiedza, nawyki, kultura osobista, wrażliwość… Te czynniki, niekoniecznie
w zaproponowanej kolejności, decydują o stanie świadomości ekologicznej, o życiu w zgodzie
z przyrodą. Intuicyjnie i naukowo można dowodzić, że poziom tej świadomości jest bardzo
zróżnicowany, a często niski. Dlatego podejmowane są rozmaite inicjatywy składające się na
edukację ekologiczną polskiego społeczeństwa. Jej pochodnymi są zapisy w sejmowej ustawie
„Prawo ochrony środowiska”. Realizują je szkoły i uczelnie, propagują środki masowego prze−
kazu, organy administracji, instytucje.

Nastała moda na ekologię, pojawiły się na uczelniach związane z nią nowe kierunki i spe−
cjalności. Taka moda jest pożyteczna, ale najwięcej zależy od kształcenia ustawicznego, po−
cząwszy od przedszkola i szkoły podstawowej. Resorty edukacji i środowiska zawarły sto−
sowne porozumienie. Powołano międzyresortowy zespół ds. edukacji ekologicznej. Jego celem
jest koordynacja prac nad realizacją Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i wdrożenie Narodowe−
go Programu Edukacji Ekologicznej, pod kątem zmian zachodzących w procesie reformowania pań−
stwa oraz integracji z Unią Europejską. Zespół analizował kompleksowo działania z zakresu edu−
kacji ekologicznej. Miał promować najciekawsze, a zarazem najskuteczniejsze formy i metody
tej edukacji. Miały powstać resortowe, regionalne i branżowe programy edukacji ekologicznej.
Instytucje i osoby bezpośrednio zajmujące się edukacją ekologiczną czekają z nadzieją na re−
zultaty prac międzyresortowego zespołu.

W kontakcie z przyrodą

Liczne przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej podejmują Narodowy i Wojewódz−
kie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z doświadczeń WFOŚiGW w Szczeci−
nie, z naszych konsultacji z osobami, które aktywnie i z pasją zajmują się ekologiczną edu−
kacją, wynika, że temu celowi najlepiej służy bezpośredni kontakt z przyrodą. Wychodząc
z tego założenia, WFOŚiGW pomógł utworzyć sieć ponad 20 ośrodków edukacji ekologicznej.
Mieszczą się one przy parkach narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwach, ogrodzie den−
drologicznym.

Zaczęło się od Ośrodka Edukacji Przyrodniczo−Leśnej w Kliniskach. Staraliśmy się o rów−
nomierne nasycenie tymi placówkami całego regionu. W ostatnim okresie powstały ośrodki:
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Lipiu – gmina Rąbino, przy zespołach szkół
w Świątkach koło Szczecinka i Sianowie oraz w Nadleśnictwie Sławno. Działania ośrodków są
skoordynowane. Dzielą się one informacjami i doświadczeniami, podejmują wspólne projekty.
W naturalny sposób hasło zrównoważonego rozwoju przenika do rozlicznych działań podej−
mowanych z myślą o ekologicznej edukacji. Upowszechnianiu wiedzy dobrze służą liczne kon−
kursy i olimpiady związane z ekologią.

Adresatami takich działań edukacyjnych w naszym województwie są dzieci i młodzież.
Młode pokolenie pomaga przełamywać stereotypy i przyzwyczajenia dorosłych. A trzeba to
czynić konsekwentnie i cierpliwie, tak jak w Policach, gdzie od 12 lat, z dobrym skutkiem,
zachęca się mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów. Przyjęty tam model gospodarki
odpadami zakładał także edukację. W Leśnie Górnym powstał Zakład Odzysku i Składowania
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Odpadów Komunalnych. W gminie stale przybywa pojemników do selektywnej zbiórki „u źró−
dła”, w tym do odpadów organicznych. Działania edukacyjne zakładają dążenie do zmniej−
szania ilości wytwarzanych odpadów i zwiększania skuteczności selektywnej zbiórki.

Edukacyjne inicjatywy proekologiczne powinny uwzględniać zmiany zachodzące w regio−
nie i kraju. Tymczasem nikła część mieszkańców regionu wie, że województwo zachodniopo−
morskie poczyniło ogromne postępy w sferze ochrony środowiska, że zbliżyło się znacznie do
standardów w tej dziedzinie, określonych dyrektywami Unii Europejskiej. Czysty jest polski
Bałtyk dzięki zbudowaniu bądź zmodernizowaniu wielu oczyszczalni ścieków i budowie ka−
nalizacji sanitarnej. Z bardzo dużą pomocą Unii Europejskiej trwa realizacja ogromnego pro−
gramu poprawy jakości wody dla mieszkańców Szczecina. Po jego zakończeniu już tylko
w anegdotach będziemy wspominać o „dwustopniowym systemie oczyszczania ścieków”: ście−
ki do rzeki, rzeka do morza.

Raczej hobby niż strategia

W edukacji ekologicznej trudną do przecenienia rolę odgrywają nauczyciele, choć nie są
jeszcze zachęcani do tego przez obowiązujące podstawy programowe. Proekologiczne posta−
wy powinni promować nie tylko biolog czy chemik, ale także polonista, matematyk, nauczyciel
muzyki. Na razie edukacja ekologiczna odbywa się głównie dzięki pięknemu hobby nauczycie−
li. Objawia się ono programami autorskimi zaciekawiającymi uczniów ekologią, zachęcającymi
do własnych inicjatyw, jak liczenie ptaków, badanie czystości wody i powietrza, ścieżkami
międzyprzedmiotowymi. Wartościowe projekty inspirują i prowadzą znakomici hobbyści
z Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Na−
uczycieli w Koszalinie. Od pięciu lat WFOŚiGW organizuje konkurs „Przyjaciel Środowiska
Naturalnego”. Traktujemy go jako formę wyrażenia uznania i szacunku dla osób, które zachę−
cają lokalne społeczności do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Nieprzypadkowo,
wśród laureatów oraz nominowanych do nagród i wyróżnień jest najwięcej nauczycieli.

Anna Mikuś i Teresa Odzioba – nauczycielki z Klinisk i Goleniowa – prowadzą projekt
„Bocianie gniazdo”, angażują podopiecznych do konkretnych przedsięwzięć: inwentaryzacji
gniazd na terenie całej gminy. Chronią siedliska ptaków przed szkodliwą działalnością czło−
wieka.

Małgorzata Statkiewicz – nauczycielka geografii w Gimnazjum nr 5 w Koszalinie – opie−
kuje się szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody. Z powodzeniem zachęca uczniów do rowero−
wych wycieczek i poznawania w ich trakcie miejsc cennych przyrodniczo, do obserwowania
ptaków, roślin.

Maria Adamiak z Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu uczy biologii. Prowadzi zajęcia poza−
lekcyjne z ekologii, na które może przyjść każdy zainteresowany uczeń. Od czterech lat wraz
ze swoimi uczniami realizuje międzynarodowy program ekologiczny z udziałem młodzieży
9 krajów nadbałtyckich. Młodzież uczestniczy także w spełnianiu delikatnej roli – przekonywa−
nia kuracjuszy o szkodliwości dokarmiania łabędzi.

Jadwiga Nijaka – nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum nr 5 w Szczecinie –
prowadzi ekologiczne akcje wśród uczniów, a także mieszkańców osiedli Bukowo i Warszewo.

Magdalena Bugajska – nauczycielka biologii ZS nr 7 w Koszalinie – opiekuje się „Kołem
Młodych Ekologów”. Opracowała i wdraża program „Ekologia na co dzień” oraz scenariusze
zajęć podczas godzin wychowawczych, jak „Rady na odpady” i „Nie lej wody”.
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Teresa Stąporek – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie, gmina Kalisz
Pomorski – stara się zainteresować ekologią jak najwięcej uczniów tej szkoły, by nabierali na−
wyków dbałości i szanowania środowiska.

Małgorzata Król – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Sławnie – zachęca dzieci, rodzi−
ców, personel placówki i lokalne środowisko do działań służących ochronie środowiska.

To tylko niektóre przykłady. Jest ich wiele w szkołach i przedszkolach regionu. Jednak nie
można mówić o skoordynowanym systemie ekologicznej edukacji. Cennym partnerem działań
szkół są nadleśnictwa, wspierane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie
i Szczecinku.

Idea zrównoważonego rozwoju jest bliska samorządowym liderom, na przykład Barlinka,
Kołobrzegu i Polanowa. Widząc efekty pracy z młodzieżą, prowadzonej w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Lipiu, wójt gminy Kołobrzeg, Tadeusz Kowalski, postawił sobie za punkt ho−
noru, żeby każdy absolwent gminnej szkoły spędził tydzień w tym ośrodku.

Priorytety

W najbliższych latach WFOŚiGW w Szczecinie będzie dofinansowywał w pierwszej kolej−
ności przedsięwzięcia realizowane z pomocą środków Unii Europejskiej. Wiąże się to z ko−
niecznością zapewnienia przez beneficjentów środków własnych. Program związany z poprawą
jakości wody w Szczecinie kosztuje ponad 288 mln euro. WFOŚiGW przeznaczył na ten cel
pożyczkę w wysokości ponad 142 mln zł. W końcowej fazie znajdują się prace przygotowaw−
cze związane z aplikacjami o środki z Funduszu Spójności. Wielomilionowe inwestycje będą
prowadzić Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Związek Gmin Zlewni Jeziora Mie−
dwie. Są one niewątpliwie najważniejszymi dowodami urzeczywistniania strategii zrównowa−
żonego rozwoju i powinny wzmocnić różnorodne działania w sferze ekologicznej edukacji.
Mamy nadzieję, że w myśleniu o rozwoju gmin, miast, regionów i kraju, w pozyskiwaniu spo−
łecznej akceptacji dla proekologicznych inicjatyw będzie stale obecny przymiotnik „zrównowa−
żony”. Niech będzie wskazówką dla różnorodnych działań informacyjnych i edukacyjnych.
Zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na przedsięwzięcia
w sferze edukacji ekologicznej, będziemy wspierać głównie kompleksowe programy o zasięgu
regionalnym oraz programowe działania sieci wymienionych niżej ośrodków.

Wykaz ośrodków edukacji ekologicznej w województwie zachodniopomorskim:
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo−Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, 72−123 Kliniska, tel.

091 431 21 30, http://edukacja.kliniska.pl edukacja@szczecin.lasy.gov.pl
• Centrum Edukacji Przyrodniczej w Ogrodzie Dendrologicznym, 74−210 Przelewice, tel. 091

564 30 60, www.ogroddendrologiczny.szczecin.pl info@ogroddendrologiczny.szczecin.pl
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, ul.

Niepodległości 3A, 72−500 Międzyzdroje, tel. 091 328 07 27, www.wolinpn.pl wo−
linskipn@wolinpn.pl

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowe−
go, ul. Dworcowa 13, 78−520 Złocieniec, tel. 094 367 35 44, dipk@op.pl

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Regionalnym Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnic−
twa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, 73−131 Pęzino, tel. 091 561 37 00

• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej przy Drawieńskim Parku Narodowym, ul. Leśników 2,
73−220 Drawno, tel. 095 768 20 51, dpn@dpn.pl
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• Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 49, 78–331 Rąbino, tel. 094 364 38 07,
ep@parseta.org.pl

• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sianowie, ul. Dworcowa 26a, 76–004 Sia−
nów, tel. 094 318 52 18, sp2@sianow.pl

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża−Polska, Stowarzy−
szenie na rzecz Wybrzeża, ul. Wąska 13, 71–415 Szczecin, tel. 091 444 16 00, www.eucc.szc.pl
szakow@eucc.szc.pl

• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, ul.
Żubrów 1, 71–617 Szczecin, www.lop.szczecin.pl biuro@lop.szczecin.pl

• Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Świątkach k. Szczecinka, Świątki 11, 78–400
Szczecinek, tel. 094 373 10 89, swiatki@poczta.wp.pl

• Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, ul. Ko−
munalna 5, 750724 Koszalin, tel. 094 348 44 25, www.pgk.koszalin.com.pl edu−
kacja@pgk.koszalin.com.pl

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Dyrekcji Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 36, 74–100 Gryfino, tel. 091 415 01 39

• Punkt Informacji Przyrodniczo−Leśnej przy Nadleśnictwie Gryfino, ul. Armii Krajowej 36,
74–100 Gryfino

– Dziupla Ekologiczna „Czarnobór” nad Jeziorem Leśnym, ul. Czarnobór 1, 78–400 Szcze−
cinek, tel. 0608 316 184

• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo−Leśnej przy Nadleśnictwie Sławno, ul. Mireckiego 15, 76–
100 Sławno, tel. 059 810 24 33, slawno@szczecinek.lasy.gov.pl

• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo−Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz, ul. Kołobrze−
ska 1, 78–600 Wałcz, tel. 067 250 08 94, walcz@pila.lasy.gov.pl

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej dla Obszarów Wiejskich w Mostkowie
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo−Leśnej i Łowieckiej w Stepnicy, ul. Leśna 12–112 Stepnica
• Ośrodek Dydaktyczno−Muzealny Świdwie, 72–004 Tanowo, tel. 091 420 21 99, 0605 626

184
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Szczecinie, ul. Jaworo−

wa 41, 71–382 Szczecin, tel. 091 452 60 92  sp21szczecin@o2.pl
• Ogrody Tematyczne – Hortulus, 76–038 Dobrzyca 76, tel. 094 318 13 18, www.hortu−

lus.com.pl
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Katedra Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie
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Polski Klub Ekologiczny, Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie

Edukacja ekologiczna w Polsce – próba diagnozy stanu

W Polsce istnieje fundamentalne nieporozumienie, czym jest, a czym powinna i może być
„edukacja ekologiczna” z powodu nieznajomości podstawowych pojęć i metod jej prowadze−
nia; główną tego przyczyną jest ciągle niski stan kultury i wiedzy szerokich kręgów społecz−
nych, do których edukacja jest kierowana.

Pojęcie podstawowe

Skonfrontujmy pojęcia „podręcznikowe” z używanymi najczęściej potocznymi określenia−
mi stosowanymi w „edukacji ekologicznej” formalnej i nieformalnej (ryc. 1, 2). Do najczęściej
spotykanych  terminów należą: ekologia, przyroda i ochrona przyrody, środowisko oraz ochro−
na środowiska. Stosowane błędnie jako synonimy wprowadzają mnóstwo nieporozumień
w całym społeczeństwie. Jakże często dziennikarze w prasie, radiu i telewizji utożsamiają przy−
rodników z ekologami, i na odwrót. Społeczeństwo te poglądy powiela, utrwalają urzędnicy
i również na ogół niedouczeni w zakresie biologii decydenci, rozstrzygający o losach naszej
przyrody i środowiska. Bywa niestety, że ich decyzje, niepoparte właściwą wiedzą meryto−
ryczną, prowadzą do różnych – także bardzo poważnych i nieodwracalnych – szkód. Takich
nagłośnionych medialnie błędnych wypowiedzi słucha też młodzież, która bezkrytycznie je
powtarza i utrwala. A skoro nawet i wśród nauczycieli panuje na ten temat dość powszechna
dezinformacja, stąd też nie dziwmy się, że u zdecydowanej większości polskiego społeczeń−
stwa mamy tak żenująco niski poziom wiedzy związany z tą problematyką.

Na szczęście, tak jak od każdej, tak i od tej reguły istnieją wyjątki: osobiście znam wielu
nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli nauczania prawdziwych pasjonatów i miłośników
przyrody, kompetentnych i zaangażowanych, do których młodzież garnie się nawet w czasie
wolnym od nauki. I w takich to ludziach należy pokładać naszą nadzieję na rzetelną edukację
młodzieży, jak również dorosłych.

Wymogi stawiane Polsce przez UE dotyczące ochrony przyrody i środowiska sprawiają,
że stosunkowo łatwo udaje się uzyskać środki na tzw. edukację ekologiczną, tym bardziej że
szkoły same nie mają możliwości poprowadzenia w planowym wymiarze godzin skutecznej
ścieżki edukacyjnej.

Dlatego zaczynamy od pierwszego, podstawowego pojęcia:
Ekologia jest dziedziną biologii, która bada wzajemne relacje między organizmami a środowi−

skiem życia tych organizmów.
Znawcy profesjonaliści określają, że do badań ekologicznych (ilościowych i jakościowych)

należą stosunki i wzajemne zależności między organizmami, przy świadomości, że każdy or−
ganizm może być lub jest elementem środowiska dla innych organizmów. Tak więc w ramach
badań ekologicznych badacze rozpoznają, wyszukują i określają struktury, a także funkcjono−
wanie różnych biosystemów ekologicznych, a tym samym całej przyrody.

Natomiast przyrodę tworzą elementy nieożywione, czyli abiotyczne (np. woda, skały,
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powietrze, planety, gwiazdy) oraz ożywione, czyli biotyczne (wszystkie organizmy żywe – od
mikroorganizmów do makrobiontów).

Przyrodą są organizmy, twory nieożywione, zjawiska i różne czynniki występujące we wszech−
świecie i tworzące nasz wszechświat.

Badaniem przyrody zajmują się nauki przyrodnicze, takie jak biologia, botanika, zoologia,
geografia, chemia, fizyka, antropologia, medycyna, matematyka, astronomia i wiele innych.

Przyroda istnieje niezależnie od nas, niezależnie od każdego innego organizmu żywego
oraz niezależnie od dowolnego tworu nieożywionego. W sensie przestrzennym pojęcie przyroda
odpowiada wielkości wszechświata bez wytworów człowieka.

Na tle powyższych stwierdzeń trzeba jasno powiedzieć, że ekologia jako dziedzina nauki
nie zajmuje się bezpośrednio problemami ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Czym jest środowisko i ochrona przyrody?

Gdy mówimy o środowisku, to oznacza, że w pojęciu tym chcemy określić środowisko
funkcjonujące wyłącznie w odniesieniu do konkretnego organizmu żywego, np. środowisko
człowieka, największych ssaków świata – wielorybów, mrówek etc. Natomiast środowiskiem
każdego organizmu jest przyroda i to zarówno przyroda naturalna, jak i przekształcona przez
człowieka, ale również przekształcona przez inne organizmy.

W związku z tym utrwalam w swoich studentach właściwe przekonanie, że pojęcie środo−
wisko danego organizmu należy rozumieć szeroko, a ponadto nie wolno go zawężać do tych
elementów przyrody, które oddziałują korzystnie lub niekorzystnie na organizm, a pomijać ele−
menty obojętne, wydające się nie mieć bezpośredniego wpływu na ten organizm.

Działaniami mającymi na celu ochronę przyrody są:
1) podstawowa ochrona tworów przyrody,
2) ochrona zasobów (nieożywionych i ożywionych),
3) zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody,
4) badanie przyczyn i następstw przemiany przyrody w wyniku działalności ludzkiej,
5) poszukiwanie sposobów zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian.

W Polsce ochronę przyrody określa się również nazwą sozologia (pojęcie to wprowadził
po II wojnie światowej prof. Walery Goetel – twórca działań w zakresie zrównoważonego roz−
woju). Ochroną przyrody są również wszelkie działania społeczne, zmierzające do zachowa−
nia, restytuowania i zapewnienia trwałości użytkowania tworów i zasobów przyrody – w czym
znalazły swoje pole do działania Pozarządowe Organizacje (NGO), a zwłaszcza pozarządowe
organizacje ekologiczne (POE), takie jak Polski Klub Ekologiczny, Federacja Zielonych, Klub
Kształtowania Środowiska, Gaja i inne.

Ochrona przyrody, zarówno w sensie naukowym, jak i społecznym, dotyczy praktycznie
wyłącznie przyrody naturalnej i na całym świecie, a także w Polsce, już od kilku lat kładzie się
główny nacisk w działaniach ochronnych na rewaloryzację i restytucję zniszczonych obiektów
przyrodniczych przez przywracanie im wartości i w miarę możliwości stanu niemal pierwotne−
go (to są jednak często nasze wyobrażenia). W tak rozumianej ochronie przyrody wykorzystuje
się przede wszystkim osiągnięcia nauk biologicznych, w tym szczególnie różnych działów eko−
logii (np. ekologia populacji, ekologia zwierząt czy ekologia wód), ale również chemii, geogra−
fii, geologii, hydrobiologii. W podejmowanych działaniach ochronnych dotyczących krajobrazu
przyrodniczego uwzględnia się nie tylko twory przyrody, ale także ochronę tworów ludzkich.
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Ochrona środowiska (podobnie jak ochrona przyrody) są to działania określane jako chro−
nienie środowiska, rozumiane jako nauka lub jako społeczny ruch i dotyczą środowiska kon−
kretnego organizmu, populacji lub gatunku. Ze zrozumiałych powodów dla wielu decydentów
i tzw. zwykłych zjadaczy chleba ochrona środowiska to jednak przede wszystkim ochrona śro−
dowiska człowieka.

Tym środowiskiem człowieka są zarówno obiekty naturalne (ochrona przyrodniczego śro−
dowiska człowieka lub ochrona naturalnego środowiska człowieka), jak i twory ludzkie, w tym
również zabytki architektury o znaczeniu lokalnym, np. Pyrzyce, Chojna czy Stargard Szcze−
ciński i światowym – np. unikatowe zabytki Krakowa.

Twory ludzkie to najczęściej środowisko kulturowe, folklor, narodowe, regionalne, religij−
ne, rodzinne, domowe, osiedlowe, miejsca pracy, miejsca wypoczynku i rekreacji itp., ale rów−
nież ochrona środowiska człowieka, która może obejmować cały zakres zagadnień, przynaj−
mniej częściowo pokrywających się z zakresem szeroko rozumianej higieny człowieka (czyste
powietrze, brak hałasu etc.). Stąd też rozróżniamy ochronę środowiska przyrodniczego i ochro−
nę środowiska człowieka.

W ochronie środowiska szczególną rolę przypisuje się potrzebom człowieka, zwłaszcza
ekonomicznym, co oznacza podporządkowanie przyrody jego potrzebom i, co powoduje czę−
sto nieobliczalne skutki, ingerencji człowieka w prawa przyrody, np.: regulacja rzek, karczowa−
nie lasów dla uzyskiwania pól uprawnych dla bezrobotnych i bezdomnych w Brazylii, nad−
mierne połowy ryb morskich, nadmierne emisje zanieczyszczeń do wód i atmosfery ze wszelki−
mi konsekwencjami oznaczającymi zawsze degradację przyrody. W związku z tym od lat
lansowana jest przez środowiska naukowe i społeczne teoria ekorozwoju albo zrównoważone−
go rozwoju, w której naczelnym celem wszelkich działań człowieka jest harmonijne współist−
nienie naturalnych obiektów przyrodniczych i uzależnienie od niej wytworów cywilizacji ludz−
kiej (technosfery, agrocenoz etc.). Pomyślność ekonomiczna człowieka powinna przebiegać
wyłącznie w harmonijnym współdziałaniu z istniejącą przyrodą, tylko to pozwoli bowiem prze−
trwać przyrodzie w erze silnej i bezmyślnej antropopresji.

Nie wolno dopuścić, żeby nastąpiło zniszczenie przyrody pod hasłami, nawet najbardziej
słusznymi z punktu widzenia ekonomicznego i socjalnego, typu – nowe miejsca pracy w obiek−
cie przemysłowym kosztem „zniszczenia środowiska”, które jednak jest mniej istotne, ponie−
waż po osiągnięciu stabilizacji społeczeństwo odtworzy, odbuduje, zrekultywuje środowisko.
Nic bardziej mylnego – nigdzie na świecie to nie nastąpiło, może poza małymi wyjątkami.
Niech więc za przykład posłużą kraje uprzemysłowione i „wysoko rozwinięte”, gdzie rezerwa−
tami przyrody są takie twory, na które w Polsce nikt nawet nie zwraca uwagi z powodu ich
ciągle jeszcze na szczęście trwającej powszedniości i mnogości, np. przepiękne lasy, łęgi nad−
odrzańskie, jeziora i rzeki, a także krajobrazy bez wszechobecnych kominów i innych tworów
industrialnych.

Wszelkie działania na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska określa się w języku
potocznym jako działalność ekologiczną, natomiast ludzi prowadzących tę działalność nazy−
wa się niesłusznie ekologami. W naszym rozumieniu ekologiem jest osoba, która ukończyła
studia uniwersyteckie biologiczne i specjalizowała się w zakresie ekologii. Dopiero posiadając
takie wykształcenie, ludzie ci są w stanie stosować z całą świadomością osiągnięcia ekologii
w podstawowym zakresie zarówno w ochronie przyrody, jak i w znacznym stopniu w ochronie
środowiska.

J. Chojnacki, I. Milewska – Edukacja ekologiczna w Polsce – próba…
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Ekologia jako nauka tylko w pewnym obszarze działań zajmuje się ochroną przyrody i środowi−
ska.

Dlatego, powtarzam, nie wolno traktować ochrony przyrody i środowiska jako synoni−
mów ekologii, a że najczęściej tak jest, świadczy to o kompletnym niezrozumieniu pojęć, co
doprowadza do licznych kardynalnych błędów, dużych nieporozumień, ale również do małych,
a nawet groźnych oszustw. Znamy z naszego życia nagminne, nieuzasadnione używanie słowa
ekologia w reklamach handlowych lub w propagandzie politycznej, a także niestety znane są
bardzo liczne przypadki (nawet u nas w Szczecinie) działań pozorujących „edukację ekolo−
giczną”, gdzie chodzi jedynie o zainkasowanie pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Szczególnie jaskrawymi nieporozumieniami są nagminnie spotykane i używane zupełnie
błędne określenia, których każdy mógłby wymienić kilkanaście, np.: pułapka ekologiczna, klę−
ska ekologiczna, bomba ekologiczna, żywność ekologiczna, moda ekologiczna, biżuteria ekolo−
giczna, ekologiczne czyszczenie odzieży, ekologiczny proszek do prania, ekoturystyka, paliwo
ekologiczne (bioetanol) i wiele innych, jak również w sprawozdaniach telewizyjnych czy radio−
wych lub w reportażach prasowych nadawanie osobom zasłużonym dla ochrony przyrody lub
środowiska tytułów „Pierwszego Ekologa” lub „Miasto ekologiczne” czy „Gmina ekologicz−
na”. Innym przykładem jest inżynier o wykształceniu politechnicznym, który zaprojektował
i nadzorował budowę np. przepławki dla ryb na rzece lub nowoczesnej oczyszczalni ścieków
czy bardzo wydajnej, a nieniszczącej przyrody siłowni wiatrowej. Oczywiście specjalista ten
zasługuje na nasze uznanie jako projektant, budowniczy, ale zupełnie nie ma żadnego uza−
sadnienia, by go szumnie tytułować inżynierem ekologiem.

Oczywiście istnieje dziedzina sozologii, którą nazywamy inżynierią ekologiczną, zajmują−
ca się projektowaniem, a następnie realizacją budowli i urządzeń według zasad wypracowa−
nych przez ekologię i uwzględniająca przy projektowaniu takich budowli zachowanie walorów
przyrody. Np. wzdłuż tras ruchu samochodowego zakłada się ekrany dźwiękochłonne dla lu−
dzi i organizmów w kompleksach leśnych, buduje się oczyszczalnie ścieków, elektrofiltry etc.
Na tym etapie to przyrodnicy stawiają warunki projektantom i inwestorom różnych budowli
w formie opinii, ekspertyz i tzw. stanowiska POE.

Wymienione pojęcia należy rozumieć, stosować i wymagać zwłaszcza od osób, które pro−
wadzą tzw. edukację ekologiczną – sformalizowaną i niesformalizowaną.

Kogo dotyczy, kto i jak realizuje edukację ekologiczną?

Przyjmując, że jest to edukacja pojmowana właściwie, ma ona swoje ważne miejsce
i zadania w samej ekologii (ryc. 1). Ponieważ w procesie edukowania (nie tylko ekologii) biorą
w Polsce udział różne podmioty, spróbujmy je usystematyzować wg kryterium finansowania
i zasięgu (ryc. 1, 3, 4).

Okazuje się, że praktycznie edukacja (synonimem nie jest oświata) od 3 do 23 lat jest
w zasadzie dotowana przez państwo (oczywiście przy pewnym wysiłku finansowym zaintere−
sowanych). Zaczyna się w przedszkolu, poprzez tzw. zerówki, szkolnictwo podstawowe, śred−
nie do wyższego (łącznie ze studiami podyplomowymi). Natomiast edukacja nieformalna do−
tycząca tej samej grupy wiekowej 3–23 lat (następuje więc dublowanie działań) oraz społe−
czeństwa powyżej 23 lat, czyli tej części dorosłego społeczeństwa, która nie jest już objęta
obowiązkiem edukacji, nie jest dotowana z budżetu państwa. Środki na jej realizację są uzy−
skiwane z funduszy, fundacji, darowizn. Oznacza to, że poza edukacją dotowaną z budżetu
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państwa musi istnieć edukacja nieformalna i wcale nieobowiązkowa, realizowana przez różne
podmioty (oczywiście przy różnej jej jakości), do których zaliczam wszystkie POE, instytucje
takie, jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, służba zdrowia, ratownictwo pożarowe,
banki, policja, wojsko etc., ale także urzędy administracji państwowej na wszystkich szcze−
blach od ministerstwa do urzędu gminnego z wydziałami ochrony środowiska, urzędy admi−
nistracji samorządowej od sejmu przez urzędy marszałkowskie, aż po sejmiki gminne. Wszyst−
kie te podmioty, stykając się na różnych płaszczyznach działania, wykonują zadania niefor−
malnej edukacji ekologicznej tak jak potrafią i tak jak wynika to z ich zadań. Znam przykłady
uzyskiwania znacznych funduszy na edukację ekologiczną przez Sanepid, Lasy Państwowe,
ale również szkoły, Kościół i organizacje kościelne bez posiadania specjalnych programów.

Na pytanie, kto i jak realizuje zadania formalnej edukacji ekologicznej, a więc za pienią−
dze nas wszystkich, wypłacanych jako pensje dla „edukatorów” przez skarb państwa, wymie−
niamy następujące podmioty (ryc. 5):

1) nauczyciele wszystkich szczebli oświaty,
2) specjaliści wydający opinie merytoryczne, różne ekspertyzy, prowadzący monitoring, sco−

oping społeczny,
3) uczeni i intelektualiści zajmujący się badaniami i tworzeniem nauki ekologia,
4) uczeni i intelektualiści zajmujący się pisaniem artykułów, materiałów edukacyjnych

w postaci broszur i książek,
5) etatowi urzędnicy, którzy realizują edukację poprzez przestrzeganie przepisów prawa

ekologicznego w zetknięciu z petentami,
6) pracownicy merytoryczni związani z ekologią i ochroną środowiska – konserwator przyro−

dy, służby parków narodowych, krajobrazowych etc.
Natomiast w naszej opinii nieformalną edukację ekologiczną (ryc. 6) wykonuje się niejako

spontanicznie, tak jak nam podpowiada intuicja, niekoniecznie dobrze, ponieważ jest to wie−
dza przekazywana niejako poza obciążeniem wynikającym z obowiązku pracy. Wiedzę tę
szerzą również wszelkiej proweniencji entuzjaści, miłośnicy, ludzie „pozytywnie zakręceni”
problemami ochrony przyrody i świata, i niestety – różni „kombinatorzy”. Jakie podmioty pro−
wadzą tę nieformalną edukację?:

– nauczyciele,
– liderzy i wykształceni działacze POE,
– miłośnicy, entuzjaści, dyletanci, kombinatorzy,
– uczeni i intelektualiści,
– dziennikarze, artyści (np. aktorzy szczecińscy stworzyli tzw. zielone pogotowie dla

dzieci w szpitalach, szkołach, domach opieki etc.),
– pracownicy merytoryczni PIOŚ, straży pożarnej, policji, służb medycznych a nawet

wojska.

Jak pozyskiwać środki na działalność edukacyjną?

Wbrew pozorom, uzyskanie środków na tę działalność jest stosunkowo proste, chociaż
teraz, kiedy od 2 lat obowiązuje ustawa o organizacjach pożytku publicznego, środki te łatwo
jest skontrolować w systemie obowiązującego prawa skarbowego, a także w księgowości za−
równo dotującego, jak i dotowanego. Na schemacie (ryc. 7) przedstawiamy nasze wyobrażenie,
jak można uzyskać środki na działalność edukacyjną w zakresie ekologii, ochrony przyrody
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czy ochrony środowiska. Mogą to być:
1) jednorazowe dotacje na jakiś cel,
2) akcje doraźne, ale również tradycyjne, corocznie prowadzone,
3) kwesty na jakiś cel,
4) granty na realizację dłuższych działań innych niż jednorazowa akcja ze środków (regio−

nalne, krajowe, międzynarodowe i Unii Europejskiej),
4.1. rządowych,
4.2. funduszy celowych np. NFOŚ, WFOŚ,
4.3. fundacji np. Ekofundusz.
Jak takie środki pozyskać? Wydaje się, że wystarczy dobrze napisać aplikację, mądrze

i logicznie ją uzasadnić, znaleźć adresata działań, a przede wszystkim właściwego sponsora.
Często taki sponsor, chcący się wykazać działaniami na rzecz ochrony środowiska, ochrony
przyrody lub przed przystąpieniem do realizacji jakiejś inwestycji, związanej ze zniszczeniem
przyrody (stacje benzynowe, fabryki etc.), otrzymawszy taki warunek od władz państwowych
lub samorządowych wręcz wymusza pozytywne i rzetelne działania na realizatorach projektu
edukacyjnego.

Akcja „Zielone podwórka Szczecina”

Przykładem źle przygotowanej akcji edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa dorosłego,
ale również i młodzieży, rozpoczętej przez urzędników gminy, a kontynuowanej przez dyle−
tantów w radzie osiedla (z trudnymi do określenia intencjami), nieco wymuszonej, ale noszącej
znamiona bezinteresowności, jest ta, do której włączył się Okręg Zachodniopomorski Polskiego
Klubu Ekologicznego w 2004 i 2005 roku.

Projekt „Zielonych Podwórek Turzyna” powstał kilka lat temu, a inspiracją była wystawa
fotograficzna „Zielone podwórka Kreuzbergu” otwarta w kwietniu 2000 roku, na której przed−
stawiciele Rady Osiedla Turzyn nawiązali kontakt z p. Christine Ziegler z berlińskiego stowa−
rzyszenia Staedtepartner Stettin e.V, organizacji pozarządowej zawiązanej jesienią 1997 roku,
której celem  było ożywienie współpracy w ramach umowy zawartej przez władze obu miast
– Szczecina i Berlina latem 1996 roku, poprzez honorowe zaangażowanie ich mieszkańców.
Strona niemiecka, gdzie od wielu lat jest realizowany taki program, z radością zaoferowała
pomoc i sfinansowanie zakupu roślin.

 Myślą przewodnią podjętych działań było i jest to, że mieszkańcy biorą swoje sprawy
w swoje ręce i ulepszają najbliższe otoczenie. Za własne pieniądze kupują materiały, niektóre
urządzenia, samodzielnie wykonują całą pracę, a potem troszczą się o stan zieleni. Doświad−
czenia berlińskie dowodzą, że w późniejszym okresie dzięki własnemu zaangażowaniu miesz−
kańcy z o wiele większą dbałością odnoszą się do swoich zieleńców.

Do współpracy zaproszono kilkoro nauczycieli akademickich i studentów Politechniki
Szczecińskiej, Wydziału Architektury oraz Akademii Rolniczej z Wydziału Kształtowania Śro−
dowiska i Rolnictwa. W formie prac dyplomowych powstały projekty urządzenia konkretnych
podwórek otoczonych kompleksami mieszkalnymi, przystąpiono nawet do realizacji projektów
nasadzania roślin ozdobnych.

W październiku 2003 roku uroczyście ukończono „zazielenianie” drugiego podwórza na
szczecińskim Turzynie. Pierwsza modernizacja odbyła się rok wcześniej – „zazieleniono” duże
podwórko przy ul. Bohaterów Warszawy (róg ul. 5 Lipca).
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Organizatorem i koordynatorem akcji po stronie szczecińskiej  była Rada Osiedla Turzyn.
Tak donosiła szczecińska  prasa w swoich dość licznych i głośnych w owym czasie  publika−
cjach. Niewątpliwie cieszyły one wielu czytelników, że nareszcie coś pozytywnego zaczyna się
dziać w ich ogarniętym marazmem mieście. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że pod−
czas przygotowywania akcji „zazieleniania” trzeciego podwórka pojawiły się niespodziewane
problemy. Okazało się bowiem, że – najprawdopodobniej z powodu braku dobrej organizacji
i koordynacji projektu – zupełnie nie dopisali mieszkańcy, którzy przecież własnoręcznie mieli
zasadzać zakupione za pieniądze berlińskich partnerów rośliny. Powstała dość przykra dla
wszystkich konsternacja i pojawiły się wątpliwości Niemców, czy aby na pewno w poprzed−
nich akcjach uczestniczyli mieszkańcy?

Taka była przecież główna idea. Nikomu z pomysłodawców nie chodziło o to, aby na siłę
uszczęśliwiać lokatorów starych śródmiejskich kamienic, czy też wyręczać ich w pracy na rzecz
własnego otoczenia. Przy okazji dociekań wyszło na jaw wiele nieprawidłowości. Pojawiła się
realna groźba zerwania współpracy w ramach „Zielonych Podwórek Turzyna”.

Obecna w tym krytycznym momencie  nasza klubowa koleżanka – p. Iwona Milewska –
Wiceprezes Zarządu Okręgu ZP PKE, chcąc ratować tak znakomity pomysł i nawiązaną
z berlińskimi partnerami współpracę, zadeklarowała swoje osobiste zaangażowanie i – na mia−
rę swoich możliwości – pomoc. Zaproponowała przeprowadzenie inspekcji dwóch zagospoda−
rowanych już posesji. Wizja lokalna wykazała, że drugie z zazielenianych podwórek wpraw−
dzie nadal „jakoś się trzymało”, roślinki były wprawdzie dość rachityczne, ale żyły, a miesz−
kańcy nawet podosadzali kilka „jednoroczniaków”. Natomiast na pierwszym podwórku praktycznie
nie pozostał ślad po wielkiej, szumnie zapowiadanej akcji.

Czyżby w miejsce zadbanej zieleni mieszkańcy woleli jednak mieć obskurne garaże, jakieś
drewniane komórki i parkingi zamiast kwietników i trawników, wybiegi dla psów oraz pseudo−
−boisko piłkarskie dla młodych sportowców, skoro w ciągu zaledwie dwóch lat cała praca po−
szła na marne. Nie o taki efekt chodziło przecież w tym przedsięwzięciu.

 Gdzie zatem tkwił błąd?

Po analizie stanu rzeczy okazało się, że w ogóle nie zadziałała kooperacja pomiędzy po−
szczególnymi realizatorami projektu, nie funkcjonowała też łączność między mieszkańcami
i Radą Osiedla, a także między Radą Osiedla a odpowiednimi komórkami i osobami odpowie−
dzialnymi w Urzędzie Miasta Szczecina za ten projekt. Pani Iwona Milewska  postanowiła
zainteresować tym problemem i zaprosić do pomocy przy ratowaniu tego wspaniałego przed−
sięwzięcia różne osoby, poza prezesem OZP PKE, członkinie Studenckiego Koła PKE, redakto−
rów z Zachodniopomorskiego Informatora Ekologicznego „Zielony Rynek” – p. Annę Dzióra−
wiec i p. Artura Krzyżańskiego, studentów ze SKN Socjologów Uniwersytetu Szczecińskiego,
którzy pod okiem swojego opiekuna przygotowali dla mieszkańców pierwszego z zazielenia−
nych podwórek  piknik zapoznawczy.  Kilkunastoosobowa grupa młodych ludzie zadała sobie
wiele trudu przy przygotowywaniu tej podwórkowej imprezy, mającej umożliwić przełamanie
międzyludzkich barier i ułatwić przeprowadzenie w późniejszym okresie ankiety mającej zba−
dać przyczyny totalnego  fiaska pierwszej akcji i dać odpowiedź na pytania:

Jak widzą takie akcje mieszkańcy?
Czy według nich takie zagospodarowanie przestrzeni w ich bezpośrednim otoczeniu jest
celowe?

J. Chojnacki, I. Milewska – Edukacja ekologiczna w Polsce – próba…
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Czy wywiera jakieś skutki w postaci nawiązania nowych więzi  w sąsiedztwie?”
Na kilka dni przed piknikiem rozwiesili plakaty i studenci osobiście pukali do wszystkich

drzwi  mieszkańców posesji przy  ul. Boh. Warszawy 115. Niestety ich starania nie zostały
docenione. Poza dzieciarnią (częściowo nazbyt  niefrasobliwą) przyszło zaledwie parę osób i to
na ogół mieszkańców sąsiednich budynków. Mimo wszystko wywiady zostały przeprowadzone.

Dzięki nim dowiedziano się, że mieszkańcy nie zostali zaproszeni do współpracy. Podob−
no nikt ich wcześniej o zdanie nie zapytał. Skoro ktoś obcy przyszedł i pracę wykonał, więc
niech ten ktoś opiekuje się roślinami, pilnuje ich przed rozkradaniem i zniszczeniem, gdyż oni
w takiej sytuacji pielęgnację roślin potraktowali jako obowiązek administracyjny, a nie swój
własny. Natomiast przedstawiciele Rady Osiedla Turzyn uparcie twierdzili, że zaproszenia na
spotkania w związku z akcją „Zielonych Podwórek”, były rozklejane w każdej klatce schodo−
wej. Niestety, frekwencja była żałosna.

Pomimo tego zdecydowano się na przeprowadzenie akcji, a o wyborze podwórka zdecy−
dowała w miarę utrzymana przy życiu zieleń. Akcję przeprowadzono, ale podwórko żyło na−
dal swoim  dotychczasowym życiem, a zatem dewastacja przebiegała w szybkim tempie. Po
tych  przykrych doświadczeniach,  po zapoznaniu się z naszymi lokalnymi problemami, nasi
niemieccy sojusznicy zaproponowali nam wzięcie udziału w tegorocznym jesiennym sympo−
zjum dotyczącym (m.in.) projektu „Zielonych Podwórek”, podczas którego chętnie podzielą
się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Czy jednak, pomimo ich wydajnej pomocy i serdecznego zaangażowania w nasze proble−
my, uda nam się konstruktywnie tę wiedzę i współpracę wykorzystać? Obawiamy się, że nie
leży to w kompetencjach i możliwościach paru członków PKE i zapalonych działaczy. Taka
akcja, która mogłaby z czasem objąć swym zasięgiem całe miasto (a nawet miasta), zyska
szansę powodzenia jedynie w wypadku, gdy włączą się w nią przedstawiciele różnych instytu−
cji, placówek, władze miasta, służby porządkowe, no i oczywiście sami mieszkańcy, którzy
należycie poinformowani aktywnie przystąpią do działania i nie tylko obsadzą roślinami swoje
podwórka, ale też będą dbali o ich utrzymanie, czując się prawdziwymi gospodarzami na
swoich uporządkowanych i pięknych podwórkach (ryc. 9).

Czy w naszych szczecińskich realiach okaże się to możliwe?
A może dzięki tej akcji warto sobie po raz kolejny uzmysłowić, że odpowiednio przepro−

wadzana edukacja ekologiczna jest zbyt ważnym przedsięwzięciem, aby traktować je jak do−
tychczas, czyli po macoszemu?

 „Stary Zagon” – pozytywne działania członków koła PKE

W roku 2002 do Klubu wstąpiło polsko−niemieckie małżeństwo humanistów – Saba
i Jens Kelleerowie. Uzyskali oni z Niemiec środki na realizację z programu niemieckiej fundacji
Boscha „Stiftung für Bildung und Behindertenförderung“ (Fundacja na rzecz Wspierania Edu−
kacji i Osób Niepełnosprawnych), na projekt, który sami napisali: „Projekt dla zachowania bio−
różnorodności roślin uprawowych „Stary zagon“, który był realizowany we współpracy Za−
chodniopomorskiego Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego z berlińskim BUND (Federacja
Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec). Program polegał na wyszukaniu w miejscu zamiesz−
kania zapomnianych upraw, kultur rolnych, drzew owocowych, kwiatów w ogrodach, ale rów−
nież przetworów, wypieków etc. które kiedyś były popularne w środowisku wiejskim o zasięgu
lokalnym, ale również regionalnym. Nadrzędnym celem projektu było popularyzowanie tema−
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tyki związanej z bioróżnorodnością roślin uprawnych. Początkowo cel ten miał być realizowa−
ny poprzez założenie w Widuchowej ogrodu doświadczalno−pokazowego, gdzie zainteresowa−
ni mieliby możliwość bezpośredniego kontaktu z dawnymi odmianami warzyw, częściowo
także zbóż, zdobycia wiedzy na temat pozyskiwania materiału nasiennego, a także nabycia
małych ilości gotowych nasion czy sadzonek. Ponadto małżeństwo podjęło się edukacji ekolo−
gicznej wśród dzieci i młodzieży, ale także dorosłej społeczności wiejskiej, zamieszkującej oko−
liczne popegeerowskie miejscowości o bezrobociu sięgającym ok. 30% (to nie było absolutnie
żadnym kryterium).

Za własne pieniądze kupili zabudowania mieszkalne i gospodarcze z niewielką ilością
ziemi w miejscowości Widuchowa nad Odrą. Początkowo zamieszkali w mocno zaniedbanym
domu, który własnym sumptem wyremontowali, po czym rozpoczęli poszukiwania współpra−
cowników głównie w środowisku Kół Gospodyń Wiejskich;  wkrótce dołączyli do nich niektórzy
nauczyciele z okolicznych szkół podstawowych (tam gdzie nie spotykali się z wrogością) oraz
dzieci szkolne.

Wychodząc z założenia, że to ludzie niszczą naturę, ale uratować ją od zniszczenia mogą
też tylko ludzie, zaczęto budować grupę zwolenników, poszukiwano rozwiązań, w których
działania chroniące przyrodę przynoszą również wymierny finansowy zysk, tak istotny na ob−
szarach wiejskiego bezrobocia. Problemem było znalezienie sposobu, jak zarobić na bioróżno−
rodności roślin uprawowych. Ponieważ na wsiach zachowała się żywa tradycja robienia prze−
tworów, postanowiono zachęcić gospodynie wiejskie do eksperymentów kulinarnych z zapo−
mnianymi gatunkami warzyw, przetworów, rękodzieł. W lutym i marcu 2003 roku zorganizowano
cykl seminariów pt „Ogród szansą na lepszą przyszłość”. Po ich zakończeniu znalazła się gru−
pa zainteresowanych, która otrzymała bezpłatnie nasiona różnych gatunków warzyw. Już w
lipcu we wsi Marwice przyjęto pięćdziesięcioosobową grupę uczestników rajdu wzdłuż Odry
pt. „Ekologia bez granic”, których ugoszczono warzywami z własnych ogrodów.

Zorganizowano wycieczkę polskich gospodyń i rolników do ekologicznego gospodarstwa
zbożowego w Wilmersdorfie (1000 ha) i na zorganizowane przez VERN z Greiffenbergu „Świę−
to pomidora“, gdzie z zachwytem oglądano pomidorową różnorodność. W miejscowości Kre−
kov zapoznano się z prowadzonym tu sklepikiem oferującym należące do gospodarstwa rolne−
go produkty. Zorganizowano polsko−niemieckie warsztaty przygotowywania potraw i prze−
tworów, na których chwalono się domowymi specjałami, a w październiku odbył się Jarmark
Wymiany Informacji, na którym można było nawiązać nowe kontakty i pochwalić się przetwo−
rami i zbiorami z ogrodów.

Wydawano biuletyny, ulotki z przepisami, rozdawano bezpłatnie nasiona, urządzano
pokazy, szkolenia, lekcje w specjalnie urządzonej „klasie” w stodole (cieszące się niezwykłym
powodzeniem), a także jesienne jarmarki we współpracy i przy współudziale członków z Bund
w Brandenburgii – jesienne jarmarki.  Na spotkania i szkolenia coraz liczniej i chętniej przycho−
dzili ludzie zainteresowani samymi tematami spotkań oraz bardzo przekonującymi argumen−
tami samej Saby Keller. W jesiennych jarmarkach udział brali starosta powiatu Gryfino, wójt
gminy Widuchowa i wielu lokalnych oficjeli oraz zupełnie prywatnych osób z okolicy, młodzież
i dzieci. Niestety, oprócz zainteresowanych edukacją ekologiczną licznych sympatyków, Saba
i Jens Kelleerowie napotykali czasami w swojej pracy również postawy pełne wrogości
i braku zrozumienia, nawet za przysłowiowym płotem sąsiadów.  Na szczęście wszystkie te
wrogości zostały już zażegnane, a obecna współpraca przynosi lepsze efekty.

J. Chojnacki, I. Milewska – Edukacja ekologiczna w Polsce – próba…
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To są właśnie pola edukacji ekologicznej, ale również edukacji od podstaw – kulturowej i
socjalnej.

23.11.2003 zostało zawiązane stowarzyszenie pod nazwą Ośrodek Inicjatyw Proekologicz−
nych „Stary zagon“. Jest ono kontynuacją i rozwinięciem Projektu dla zachowania bioróżno−
rodności roślin uprawowych „Stary zagon“. Zadaniami stowarzyszenia są:

1. Poprawa poziomu życia mieszkańców regionu poprzez zrównoważony rozwój gospodar−
czy oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wraz ze związanym z nim kra−
jobrazem (czyli odnowa wsi).

2. Ochrona środowiska przyrodniczego przez ochronę i rekultywację bioróżnorodności, ze
szczególnym uwzględnieniem roślin uprawowych i zwierząt gospodarskich oraz przez
promocję ekologicznych gospodarstw rolnych.

3. Edukacja ekologiczna poprzez kreowanie świadomości ekologicznej zarówno producen−
tów, jak i konsumentów żywności.

4. Tworzenie i popularyzowanie lokalnych, ekologicznych, markowych produktów kreujących
wizerunek regionu.
Program ten został rozliczony finansowo i zakończony w 2004 roku, a państwo Saba

i Jens Kellerowie prowadzą stowarzyszenie społeczne pod nazwą „Stary zagon”  i kontynuują
swoją pożyteczną działalność jako fundacja. Sukcesem, jak podkreśla w swoich wystąpieniach
Saba KELLER, jest to, że udało się dotrzeć do grupy zainteresowanych, którzy zrozumieli wagę
problematyki ekologicznej i zadecydowali się kontynuować pracę na rzecz zachowania bioróż−
norodności roślin uprawnych. Jak oceniamy, najważniejszym sukcesem było utworzenie stowa−
rzyszenia, które nie jest ukierunkowane wyłącznie na ekologię. Cele stowarzyszenia „Stary za−
gon” są ambitniejsze i szersze, uświadamiają bowiem, że problemy związane z ochroną środo−
wiska przyrodniczego są integralną częścią życia społecznego. Taki sposób myślenia zapewnia
włączanie się coraz większej liczby osób w proekologiczne działania, także włączenia się tych,
którzy do tej pory w ogóle się problematyką ekologiczną nie interesowali, a nawet takie zainte−
resowanie uznawali za zbędne.

Polski Klub Ekologiczny

Jest to najstarsze stowarzyszenie ekologiczne w Polsce – powstało na początku lat osiem−
dziesiątych w Krakowie, gdzie do dzisiaj ma siedzibę jego Zarząd Główny. W strukturze tej
ogólnopolskiej organizacji funkcjonują okręgi – właśnie takim jest od 1992 roku Okręg nr 1 –
Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie. W okręgu oficjalnie działają koła terenowe – jest
ich 6 – w Szczecinie 2, w Kołobrzegu, Karlinie, Łobzie i Baniach (tworzy się). W 2004 roku było
zadeklarowanych 54 członków, ale po dyscyplinujących weryfikacjach statutowych (opłacal−
ność składek) liczebność stowarzyszenia oceniana jest realnie na 1/3 ubiegłorocznego stanu.

Polski Klub Ekologiczny stawia sobie za cel kształtowanie postaw i świadomości, że na−
sze życie jest uzależnione od racjonalnego gospodarowania przyrodą, zachowania równowagi
między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (zrównoważony rozwój). Klub uważa, że można
to osiągnąć przez ochronę przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz na drodze
powszechnej edukacji ekologicznej. Członkowie Klubu podejmują różne inicjatywy, interwencje
służące zachowaniu lub przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku, ochronie krajobra−
zu, opracowując opinie, apele, protesty oraz prowadzą działalność informacyjną, propagandową
(Biuletyny ZG i Okręgów) na rzecz ochrony zdrowia, środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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W ostatnim okresie Klub poprzez swoich ekspertów, m.in. prezesa Okręgu, interweniował
w sprawie złej lokalizacji i organizacji składowiska refulatów na jeziorze Dąbie; wyrażał liczne
opinie merytoryczne do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
występował przeciwko dewastacji środowiska w parku leśnym w Łobzie. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Iwony Milewskiej, wiceprezes Okręgu, Klub nawiązał współpracę z radą osie−
dla Turzyn w akcji „Zielone podwórka Szczecina” z berlińskim stowarzyszeniem „Staedtepar−
tenr Stettin” oraz organizacją „Foerderverein der kinder− und jugendpolitischen Arbeit e.v”
w Berlinie.

Polski Klub Ekologiczny włączał się na wielu poziomach w cykliczne akcje Inspektora
Akademickiego LOP, członka PKE kol. Aleksandra Nieczajewa p.n. „Sprzątanie świata”, „Cis”,
„Choinka”, „Wnyk”. Koło PKE Szczecin współorganizowało zajęcia we „Wszechnicy przyrod−
niczej” wraz z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry w Gryfinie. Wspieraliśmy wielo−
krotnie działania i starania kol. Elżbiety Piecuch a zwłaszcza pomogliśmy w uzyskaniu dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Mini−
sterstwa Środowiska na wybudowanie na wybrzeżu środkowym ośrodka edukacji ekologicznej
w Lipiu (dla młodzieży szkolnej ze wsi po byłych pegeerach). Ośrodek ten prowadzi ww. ko−
leżanka. W miarę swoich możliwości Klub współpracował i wspierał działania projektu „Stary
zagon”, a później stowarzyszenia o tej samej nazwie, prowadzonego brawurowo i z pełnym
oddaniem przez naszych członków, państwo Sabę i Jensa Kellerów z Widuchowej.

Serdecznie zapraszają do współpracy i działania wszystkich, którym nie są obojętne nasze
cele a zwłaszcza  ochrona przyrody i środowiska oraz ekologia stosowana – Juliusz C. Choj−
nacki i Iwona Milewska prezes i wiceprezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego
Klubu Ekologicznego.

Konkluzje

Edukację należy rozpocząć od siebie – ucząc wdrażajmy wiedzę a nie pojęcia obiegowe.
Idea ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju) będzie możliwa do zrealizowania dopiero
po prawidłowo przeprowadzonej edukacji ekologicznej społeczeństwa polskiego.
Edukacja formalna rozpoczyna się w przedszkolu a kończy w najlepszym wypadku
w 23. roku życia, po ukończeniu studiów, natomiast nieformalną edukacją objęte jest spo−
łeczeństwo od przedszkola do uniwersytetu złotego wieku.
Środki na edukację formalną pochodzącą z budżetu państwa – których niestety nie potra−
fimy właściwie zagospodarować, a powodem jest zbyt formalistyczne podejście odpowie−
dzialnych podmiotów (w tym nauczycieli).
Uzyskiwane środki w formie dotacji,  akcji, grantów, kwest nie zawsze są właściwie wy−
korzystywane – często stają się „łupem” dyletantów, kombinatorów; dlatego trzeba skoor−
dynowania i kontroli POE nad wydawaniem pieniędzy.
Na przykładzie akcji „Zielone podwórka Szczecina” i projektu „Stary zagon” można prze−
śledzić, jak najczęściej prowadzone są akcje edukacyjne i jak należy właściwe przygoto−
wać a następnie przeprowadzić skuteczne działania edukacyjne, które przyniosły sukces.
Edukację ekologiczną powinni prowadzić odpowiedni i odpowiedzialni ludzie – nauczy−
ciele, naukowcy, intelektualiści, urzędnicy, dziennikarze, aktorzy, pisarze etc.
a nade wszystko miłośnicy przyrody a nie miłośnicy społecznych i cudzych pieniędzy.
Na przykładzie jednego z województw (np. zachodniopomorskiego) warto byłoby spraw−
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dzić stan prowadzonej obecnie edukacji ekologicznej (zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej)
oraz wynikających z niej efektów społecznych: czy osoby edukowane robią praktyczny użytek
z pozyskiwanej wiedzy? i czy ma sens wdrażanie „na siłę” idei zrównoważonego rozwoju,
dopóki nie zrealizujemy edukacji od podstaw?
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Ryc. 2. Finansowanie i zasięg edukacji ekologicznej
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Ryc. 3. Zasięg wiekowy formalnej edukacji ekologicznej – kogo ona dotyczy?

Ryc. 4. Kogo dotyczy w sensie wiekowym nieformalna edukacja ekologiczna

Ryc. 1  Miejsce edukacji ekologicznej w ekologii
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Ryc. 6.  Kto i w jaki sposób prowadzi nieformalną edukację ekologiczną

Ryc. 5.  Kto i w jaki sposób prowadzi formalną edukację ekologiczną?
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Ryc. 7. Jak pozyskiwać środki na działalność edukacyjną
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Ryc. 8. Przykład akcji edukacyjnej prowadzonej przez PKE z Radą Osiedla Turzyn
w Szczecinie w latach 2004–2005
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Ryc. 9. Niezbędne środki do przeprowadzenia akcji edukacyjnej mającej
szanse powodzenia
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Honorata Waszkiewicz
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Koordynator programu „Zielony Certyfikat”

Certyfikowanie edukacji ekologicznej w Polsce i na świecie

Skąd wziął się pomysł certyfikowania
edukacji ekologicznej w Polsce?

Wraz z okrzepnięciem zmian, jakie wywołała w placówkach edukacyjnych reforma oświa−
ty, i w miarę jak opadały emocje związane z jej wdrażaniem, dojrzewała potrzeba rozpoczęcia
środowiskowej debaty nad tworzeniem kultury jakości w edukacji z wykorzystaniem dotych−
czasowych doświadczeń. W styczniu 1999 r. zrodziła się inicjatywa zorganizowania cyklu
spotkań poświęconych jakości w edukacji. Pomysłodawcą i realizatorem pierwszych spotkań
był Departament Doskonalenia Nauczycieli MEN współpracujący z Centralnym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli. Od tego momentu coraz częściej jakość staje się wyznacznikiem
pracy polskiej szkoły i przedszkola oraz zmian w systemie myślenia o efektywnej współpracy
ze społecznością lokalną. Jakość powstaje wewnątrz organizacji, ale świat zewnętrzny może te
wewnętrzne działania projakościowe wspierać. W świetle polskiego prawa oświatowego takie
wsparcie wszystkim szkołom i przedszkolom zapewnia nadzór pedagogiczny poprzez tzw.
mierzenie jakości. Poza tymi obowiązkowymi działaniami każda placówka oświatowa może
dobrowolnie przystąpić do starania się o wybrany znak jakości (certyfikat, godło, nagrodę).
Podobnie jak w obszarze gospodarczym, tak i w zarządzaniu edukacją znaki jakości pełnią
funkcję pomocniczą w budowaniu systemu jakości w organizacji (instytucji) czy zapewnianiu
jakości świadczonych przez organizację usług.

Pomysł przyznawania znaku jakości w edukacji ekologicznej zrodził się z chęci porówna−
nia przedszkoli i szkół o dużym dorobku w tej dziedzinie, wybierających taki kierunek w swo−
im planie rozwoju, oraz potrzeby wykorzystania i upowszechnienia wyjątkowo cennych do−
świadczeń tych placówek. Przy opracowywaniu wymagań zostały wykorzystane praktyczne
doświadczenia innych krajów, np. programu „Eco−schools” i „Zielona Flaga”. Dopasowano je
do polskich warunków, skupiając bardziej uwagę na zapewnieniu placówkom procedur nie−
zbędnych do stosowania wewnętrznej kontroli i ewaluacji oraz wykorzystaniu tego jako pod−
stawy do ciągłego doskonalenia się (autoewaluacja, ewaluacja wewnętrzna). Ważne było rów−
nież zapewnienie zewnętrznej oceny skuteczności tych procedur i rezultatów ich zastosowania
(ewaluacja zewnętrzna).

Certyfikowanie w obszarze edukacji ekologicznej jest jednym z elementów w systemie
zapewniania jakości w placówkach edukacyjnych w Polsce. Podmiotem jest tu placówka, która
chce doskonalić swoją pracę w zakresie szeroko pojmowanych działań na rzecz zrównoważo−
nego rozwoju. Uczestnictwo w programie jest dobrowolną i świadomą decyzją środowiska
szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo−wychowawczej. Decyzję tę cechuje ponadto dojrza−
łość do poddania swoich systemów działania niezależnej zewnętrznej ocenie.

W wielu krajach podstawę do ubiegania się o zamówienia rządowe i władz regionalnych
stanowi posiadanie przez firmę znaku jakości. Uzyskanie go może być traktowane przez pla−
cówki jako pierwszy etap wprowadzenia kompleksowego zarządzania poprzez jakość. Sam
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proces przygotowania placówki do uzyskania takiego znaku pozwala usystematyzować
i przedstawić w jasnej formie wszystkie dokonania w tej dziedzinie w ciągu ostatnich kilku lat.
Wprowadza procedury pozwalające na zapewnienie wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
usprawnienia zarządzania placówką, współpracy wewnątrz i na zewnątrz placówki, uspraw−
nienie dialogu ze społecznością lokalną, wyjście placówki naprzeciw jej oczekiwaniom i potrze−
bom oraz zapewnienie właściwego wizerunku placówki w oczach klientów, organu prowadzą−
cego i sponsorów. Uzyskany znak jakości może być warunkiem egzystencji na rynku edukacyj−
nym, szansą na przetrwanie, ochroną przed likwidacją placówki.

Posiadanie znaku jakości w obszarze zrównoważonego rozwoju to również pewność, że funkcjonowa−
nie placówki nie jest uciążliwe dla środowiska, a tym samym powód do dumy w świecie przywiązują−
cym coraz większą wagę do spraw środowiska naturalnego (wejście Polski do UE).

Wszystkie placówki, które chcą działać w sposób nowoczesny, uczestnicząc w progra−
mach ogólnopolskich i międzynarodowych, powinny udowodnić swoje zaangażowanie w spra−
wy ochrony środowiska. Otrzymanie np. Zielonego Certyfikatu jest takim dowodem. Dokonu−
jąc bowiem oceny placówki na potrzeby udziału w programie „Zielony Certyfikat”, diagnozuje
się placówkę i środowisko, przeprowadza badania wstępne i warsztaty wprowadzające do
tematyki zrównoważonego rozwoju, ustala rolę kierownictwa, uprawnienia i odpowiedzialność
personelu, opracowuje program działań, sprawdza zezwolenia, wyposażenie, kontroluje skła−
dowanie odpadów, zakup materiałów itp. Natomiast kompleksowa analiza placówki
pod kątem wymagań podstawowych i pozytywna opinia zewnętrznych ekspertów pozwala
jednoznacznie uplasować placówkę w gronie poważnie traktujących tę problematykę.

Znaki jakości w obszarze zrównoważonego rozwoju w Polsce

Pomysł wsparcia i doskonalenia placówek przekształcających się w ramach programu
„Edukacja w Naturze” w ośrodki zrównoważonego rozwoju powstał w Fundacji Ośrodka
Edukacji Ekologicznej (EKO−OKO) w 2000 roku. Zrodził się ze świadomości przenikającej pro−
gram „Edukacja w Naturze”, że współpraca jest bardziej efektywną drogą rozwoju niż konku−
rencja. Dlatego nie konkurs, ale wspieranie jakości, przy równych szansach zdobycia Certyfika−
tu, nieograniczonych przez sukces sąsiada, przez wielkość miejscowości, rodzaj placówki czy
nawet typ podjętego działania. Program nagradza rozwój, sposób działania, a nie skupienie na
końcowym produkcie niezależnie jak osiągniętym. Myślenie w kategoriach zrównoważonego
rozwoju zastąpiło w nim myślenie w kategoriach najpełniejszej nawet, ale jednoznacznie przy−
rodniczo ukierunkowanej edukacji ekologicznej, obecne w programie „Edukacja w Naturze”.

Wiele placówek, dzięki reformie oświaty, zyskało szansę opracowania i realizowania pro−
gramu dostosowanego do własnych możliwości, a także do potrzeb i oczekiwań społeczności
w jakiej funkcjonują. Dobry program to dla wielu szkół i przedszkoli zaistnienie w lokalnej
społeczności i promocja w regionie, a nawet na forum ogólnopolskim, dla niektórych – szansa
na przetrwanie. „Zielony Certyfikat – przedszkole/szkoła przyjazne środowisku” to propozy−
cja dla placówek, które wybiorą dla siebie program zrównoważonego rozwoju i rolę ośrodka
rozwoju lokalnej społeczności. Program ten to narzędzie podnoszące jakość pracy szkół, przed−
szkoli, placówek opiekuńczo−wychowawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, w jego
czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Podnoszenie
jakości jest zatem nierozerwalnie związane ze zrównoważonym rozwojem, opiera się na moty−
wacjach i uruchamia wewnętrzne mechanizmy.
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„Zielony Certyfikat” jako ogólnopolski program wsparcia i certyfikacji daje możliwość
porównania placówek prowadzących działania w obszarze zrównoważonego rozwoju poprzez
ujednolicone kryteria oceny. Określenie szkoła ekologiczna, przedszkole ekologiczne wymaga bowiem
spełnienia określonych wymagań porównywalnych dla różnych typów placówek na terenie ca−
łego kraju: z dużych miast, miasteczek i ze wsi. Jednocześnie włączenie placówki do programu
oznacza dla niej możliwość otrzymania wsparcia w tych obszarach, gdzie taka potrzeba istnie−
je. Jest to program dla wszystkich, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju i potrze−
ba doskonalenia się. Program „Zielony Certyfikat” jest inicjatywą społeczną, powstał i funkcjo−
nuje dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pasji i życzliwości wielu wspaniałych ludzi.

Program „Zielony Certyfikat – przedszkole i szkoła przyjazne środowisku” opracował
i realizuje od stycznia 2000 r. zespół Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Jest to nowator−
ski, jedyny o takiej formule, program o zasięgu ogólnopolskim, objęty patronatem ministra
środowiska, ministra edukacji narodowej i sportu oraz Prezesa Zarządu Narodowego Fundu−
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowywany jest przez Ministerstwo Śro−
dowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany jest we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Dosko−
nalenia Nauczycieli.

Jest rozwinięciem programu „Edukacja w Naturze” i bazuje na jego 10−letniej współpracy
z placówkami oświatowymi w całej Polsce. W 1999 roku program „Edukacja w Naturze”
otrzymał ZŁOTY LIŚĆ – nagrodę ministra ochrony środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszy w Polsce program edukacji ekologicz−
nej dla nauczycieli i placówek oświatowych.

Program ten jest inicjatywą edukacyjną, realizowaną przez NGO, skutecznie wspomaga−
jącą system oświatowy w Polsce w kształtowaniu postaw i podnoszeniu świadomości ekolo−
gicznej dzieci, młodzieży i całych społeczności skupionych wokół placówki oświatowej. Przy−
znawany w ramach programu znak jakości dla szkoły, przedszkola przyjaznego środowisku
nadaje rangę dotychczasowym działaniom tych placówek i zwiększa ich motywację do poszu−
kiwania nowych pomysłów i rozwiązań. Pomaga również określić kierunek zmian prowadzą−
cych do zrównoważonego rozwoju, potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oraz niezbęd−
ne działania, jakie szkoła, przedszkole może podjąć.

Misją programu „Zielony Certyfikat” jest upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju
poprzez inspirowanie społeczności placówek oświatowych i wspieranie podejmowanych przez
nie działań jako lokalnych ośrodków zrównoważonego rozwoju.

Celem programu jest upowszechnianie modelu placówki oświatowej jako ośrodka zrów−
noważonego rozwoju poprzez:

– opracowanie wymagań dla przedszkola/szkoły działającej jako ośrodek zrównoważone−
go rozwoju społeczności lokalnej,

– wsparcie dla placówek uczestniczących w programie w formie szkoleń i konsultacji wspo−
magających realizację podjętych przez nie działań,

– wspieranie współpracy między placówkami oświatowymi a samorządem i lokalnym biz−
nesem w obszarze zrównoważonego rozwoju,

− certyfikację działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez
placówki oświatowe.
O znak ten mogą się ubiegać przedszkola i szkoły wszystkich typów (szkoły podstawo−
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we, gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe) oraz placówki opiekuńczo−wychowawcze
dbające o jakość nauczania i wychowania w obszarze zrównoważonego rozwoju, podejmujące
współpracę ze społecznością lokalną i uczestniczące w lokalnym rozwoju, inicjujące działania
zmierzające do opracowania lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego lub aktywnie uczest−
niczące w jej realizacji.

W ramach programu jest przyznawany ZIELONY CERTYFIKAT – znak jakości pracy pla−
cówki oświatowej za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. ZIELONY CERTYFIKAT
jest jednym z kilku najbardziej znanych znaków jakości w edukacji w Polsce i jedynym nada−
wanym za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA
nadawany jest na 2 lata. Po upływie tego czasu placówka może się ubiegać o przedłużenie
możliwości używania znaku lub ubiegać się o ZIELONY CERTYFIKAT II STOPNIA, również
po raz pierwszy przyznawany na 2 lata (kolejny raz prawo do posługiwania się tym znakiem
jest przyznawane bezpłatnie na 4 lata). ZIELONY CERTYFIKAT nadawany jest placówkom.

ZIELONY CERTYFIKAT jest przyznawany placówkom, które spełnią określone wymaga−
nia dla placówki przyjaznej środowisku oraz zrealizują wybrane przedsięwzięcie wynikające
z warunków i potrzeb środowiska przyrodniczego i społeczności lokalnej.

Wymagania te zostały opracowane przez Ogólnopolski Zespół Ekspertów Programu „Zie−
lony Certyfikat” i Komisję Certyfikacyjną powołaną przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekolo−
gicznej. W skład Komisji wchodzi 22 ekspertów.

Komisja Certyfikacyjna ocenia wnioski złożone przez zainteresowane placówki (rocznie
ok. 30) i kwalifikuje około 10–15 placówek do każdej rocznej edycji. Następnie zespoły eksper−
tów podczas wizyt wstępnych w placówkach sprawdzają, czy placówki spełniają podstawowe
wymagania oraz określają stan wyjściowy przedsięwzięcia wybranego do realizacji w ramach
ubiegania się o znak jakości. Placówki realizują przedsięwzięcie (nie krócej niż 6 miesięcy i nie
dłużej niż 2 lata), dokumentują przebieg, przeprowadzają ewaluację. W tym czasie mają
możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Ocena realizacji przedsięwzięcia
następuje po zaaprobowaniu złożonego przez placówkę raportu. Komisja Certyfikacyjna po−
dejmuje decyzję o przyznaniu znaku jakości po wizycie końcowej, większością głosów. ZIELO−
NY CERTYFIKAT I I II STOPNIA jest przyznawany raz do roku podczas ogólnopolskiej kon−
ferencji, zazwyczaj z udziałem gości zagranicznych. Wyróżnione placówki otrzymują dyplo−
my, statuetki i tablice naścienne z zielonym znakiem jakości oraz gratulacje i podziękowania
od ministra środowiska, ministra edukacji narodowej i sportu i Prezesa Narodowego Fundu−
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie uczestniczyło dotychczas 60 pla−
cówek z szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika i szkoły
zawodowe) i przedszkoli z różnych rejonów Polski. ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA uzy−
skało 38 z nich, a ZC II STOPNIA – 12.

Udział szkół i przedszkoli w programie „Zielony Certyfikat” przyczynia się do podniesie−
nia poziomu ich pracy wychowawczej, ukierunkowanej na zmianę świadomości uczniów
i wychowanków oraz przygotowanie ich dzięki praktycznym działaniom do życia zgodnego
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozszerza również dotychczasowe działania placówek
na rzecz społeczności lokalnej. Wiele działań podejmowanych w ramach ubiegania się o ZIELONY

CERTYFIKAT przynosi szkołom i przedszkolom nie tylko wymierne korzyści edukacyjne, ale rów−
nież korzyści ekonomiczne (np. oszczędzanie wody, energii, sponsorowanie przez firmy korzy−
stające z technologii przyjaznych środowisku), a także jest okazją do nawiązania bliższej współ−
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pracy z rodzicami, samorządem, lokalnymi mediami i organizacjami społecznymi oraz lokal−
nym biznesem.

„Zielony Certyfikat” jest zatem symbolem wysokiej jakości nauczania, działań na rzecz
środowiska przyrodniczego oraz ważnych działań społecznych. Umożliwia wprowadze−
nie modelu działania szkoły/przedszkola jako ośrodka zrównoważonego rozwoju społeczno−
ści lokalnej, a tym samym promowanie tej społeczności i jej osiągnięć w całym kraju. Po pięciu
latach funkcjonowania program „Zielony Certyfikat” ma uporządkowane procedury, sprawnie
działający, wyszkolony zespół ekspertów (22 osoby), oparcie merytoryczne i finansowe w in−
stytucjach rządowych, sieć współpracujących ze sobą placówek oświatowych motywowanych
w sposób ciągły do podejmowania nowych działań (kolejne stopnie Certyfikatu i przyznawanie
go na określony czas). Cieszy się również dużym zainteresowaniem i wsparciem ze strony sa−
morządu i biznesu.

Oprócz programu „Zielony Certyfikat” i znaku jakości – I i II stopnia placówki oświatowe
mogą się ubiegać o tytuł „Szkoły dla ekorozwoju” w programie Fundacji Partnerstwo dla Śro−
dowiska oraz w województwie warmińsko−mazurskim o certyfikat Warmińsko−Mazurskiego
Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”.

Inne znaki i nagrody jakości przyznawane instytucjom edukacyjnym w krajach Unii Euro−
pejskiej i na świecie

Znaki jakości różnią się między sobą. Czynnikami różnicującymi są przede wszystkim:
– aspekt pracy placówki, jakiego znak dotyczy,
– zasięg stosowania (od znaków lokalnych poprzez ogólnokrajowe po międzynarodowe),
– forma stawianych wymagań (zwanych niekiedy standardami),
– metodologia stosowana przy weryfikacji dowodów na spełnienie wymagań.

Jednak reguła ich przyznawania jest podobna. W ramach znaku są sformułowane i poda−
ne do wiadomości zainteresowanych wymagania, jakie muszą być spełnione przez organizację
pretendująca do znaku, nagrody czy godła. Kolejne etapy wyglądają zazwyczaj następująco:

• Placówka starająca się o znak jakości dokonuje samooceny i w przypadku pozytywnego
jej rezultatu podejmuje decyzję o przystąpieniu do programu.

• Instytucja (organizacja) przyznająca znak zapoznaje się ze zgłoszeniem i podejmuje de−
cyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

• Następuje wizyta (audyt), podczas której niezależna komisja weryfikuje (zbierając mate−
riał dowodowy) spełnienie wymagań przez placówkę, a następnie formułuje rekomendację
o przyznaniu danego znaku do odpowiedniego organu.

• Często znak jest nadawany przez kapitułę – grono osób cieszących się wyjątkowym auto−
rytetem w środowisku.
Każda z placówek oświatowych może oczywiście sięgnąć po znaki uniwersalne (np. certy−

fikat norm serii ISO 9000, godło Inwestor w Kapitał Ludzki czy Model Doskonałości EFQM),
ale są znaki przeznaczone tylko dla placówek edukacyjnych, takie jak: „Szkoła Ucząca się”,
„Szkoła z Klasą”, Certyfikat INTERKL@SA, „Zielony Certyfikat”, „European Label”, „Szkoła
Promująca Zdrowie”. Niezależnie od znaku zawsze ważne jest, aby chęć podjęcia wyzwania
charakteryzowała w równej mierze kadrę zarządzającą szkołą, jak i znaczącą większość,
a najlepiej wszystkich pracowników. Prezentacja pokazuje różne drogi ku jakości realizowane
w polskiej oświacie dzięki inicjatywom środowiskowym.

Polska jako kraj Unii Europejskiej powinna dążyć do upowszechniania standardów przy−
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jętych w krajach UE. Standardy te są wyznaczane przez europejskie znaki jakości określające
poziom usług w dziedzinach życia gospodarczego i społecznego kraju (w tym edukacja, roz−
wój regionu, ochrona środowiska). Polskie instytucje i firmy powinny w swoją „politykę ekono−
miczną” silnie wkomponowywać dbałość o jakość, dążąc tym samym do ujednolicenia pozio−
mu usług na wspólnym rynku europejskim zarówno w sektorze komercyjnym, jak i niekomer−
cyjnym. Podjęcie starań o jakość przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności dane−
go podmiotu, ale przede wszystkim określa sposób jego działania, który jest zgodny z zasada−
mi obowiązującymi w krajach UE, a więc i w Polsce. Z tych względów niezmiernie ważna jest
znajomość polskich i europejskich znaków jakości i związanych z tym procedur certyfikacyj−
nych, wymagań i kryteriów oraz możliwości i korzyści, jakie płyną z posiadania takiego znaku.

Przykładem europejskiego tytułu jakości jest „Zielona Flaga”. Znak ten reprezentuje kra−
jowy standard dla parków i terenów zielonych w Anglii i Walii. Na bazie wprowadzania kilku
wąskich działań z zakresu ochrony środowiska powstał niezależny program certyfikujący, bę−
dący publicznym głosem w dyskusji, jak powinien wyglądać i co powinien oferować park lub
inny ogólnodostępny teren zielony. Celem przyznawania „Zielonej Flagi” jest ustanawianie ta−
kich standardów zarządzania, aby tereny zielone były również miejscem aktywności społecz−
nej, sportowej, rekreacyjnej, a przede wszystkim miejscem obcowania człowieka z natu−
rą. Wprawdzie program ten powstał z przeznaczeniem dla parków, ale szybko został rozsze−
rzony na inne tereny zielone, takie jak: ogrody, rezerwaty, parki krajobrazowe, przestrzenie
otwarte czy lokalne obiekty rekreacyjne.

Kolejnym certyfikatem jakości, powstałym na bazie istniejącego już programu, jest „Zielo−
ny Proporzec”, przyznawany również terenom zielonym, ale tylko zarządzanym przez spo−
łeczności lokalne. Ma to na celu stymulowanie lokalnych społeczności do ochrony środowiska
w najbliższym otoczeniu, a jednocześnie do prób uczynienia z obszarów zielonych naturalnego
miejsca aktywności ludzkiej. Ocenie komisji przyznającej znak jakości podlegają następujące
kryteria: swobodny i bezpieczny dostęp do obiektu (również dla niepełnosprawnych), utrzyma−
nie bioróżnorodności oraz atrakcyjność historyczna lub społeczna, utrzymanie obiektu w czy−
stości, będące również skutkiem właściwego zachowania członków społeczności lokalnej, sto−
sowanie podstawowych zasad ochrony środowiska, takich jak recykling, minimalizacja ilości
odpadów czy pielęgnacja zieleni bez użycia środków chemicznych. Kluczowym natomiast kry−
terium podlegającym ocenie jest skuteczność zarządzającej społeczności lokalnej, przy czym
może to dotyczyć zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i nieformalnego stowarzy−
szenia założonego w celu opieki nad obiektem. Pod uwagę są brane dotychczasowe osiągnięcia
w zakresie administrowania obiektem: utrzymania terenu zielonego, pozyskiwania funduszy,
a przede wszystkim efektywnego ich wykorzystania.

Podobnym certyfikatem jakości, przeznaczonym dla społeczności lokalnych, jest „Błękitna
Flaga” – nagroda za czystość morza i plaży, przyznawana przez stowarzyszenie o podobnej
nazwie z siedzibą w Kopenhadze. Znak ten charakteryzuje się podobnym oddziaływaniem lo−
kalnym jak „Zielony Proporzec”, przeznaczony jest bowiem dla kąpielisk i portów jachtowych.
Jest znakiem o zasięgu międzynarodowym – w 2003 roku otrzymało certyfikat blisko 3000
plaż i portów na terenie całej Europy. Podobnie jak w przypadku „Zielonego Proporca” „Błę−
kitna Flaga” narzuca aktywność samorządu lokalnego, gdyż jednym z kryteriów, jakie musi
spełniać, jest wspólne z administracją kąpieliska zaoferowanie co najmniej 5 form edukacji eko−
logicznej, a oprócz tego przestrzeganie dyrektyw UE, m.in. o odprowadzaniu ścieków w wa−
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runkach miejskich oraz o jakości wody w kąpieliskach, a także obowiązek umieszczenia w
strukturach samorządowych centrum informacji o środowisku, będących bankiem danych o
okolicznych atrakcjach przyrodniczych i warunkach ich ochrony. Informacje te powinny być
rozpowszechniane przez sektor informacji turystycznej. Przyznanie ekoznaku „Błękitna Flaga”
wiąże się ze spełnieniem łącznie 27 kryteriów w następujących obszarach: jakość wody,
edukacja ekologiczna i informacja o środowisku, zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeń−
stwo i udogodnienia, przy czym nacisk jest nadal kładziony na aktywność samorządu, który
ma obowiązek np. promować alternatywne środki transportu, tj. rowerowy, pieszy i komuni−
kację miejską, wprowadzać podstawowe zasady ochrony środowiska, np. zapewnienie infra−
struktury do zbiórki i wstępnego sortowania odpadów w rejonie plaży (kosze i pojemniki na
odpady w odpowiednich ilościach, chronione i regularnie opróżniane), czy też ograniczyć w
rejonie kąpieliska ruch kołowy, biwakowanie i inne formy oddziaływania mogące mieć nega−
tywny wpływ na środowisko. Jakkolwiek „Błękitna Flaga” jest znakiem stosowanym głównie
na potrzeby turystyki, to długofalowym skutkiem spowodowanym wdrożeniem wyższej jako−
ści kąpielisk i portów będzie niewątpliwie pozytywny efekt ekologiczny, polegający na utrzy−
mywaniu w czystości środowiska naturalnego przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju
gospodarczym i społecznym.

Innym znakiem jakości jest EFQM, który jest przyznawany firmom europejskich jako na−
groda za jakość oferowanych produktów i usług, wynikająca ze stosowanych standardów za−
rządzania. Fundatorami organizacji EFQM (1988 r.) było kilkanaście czołowych firm europej−
skich, a ich działanie miało być skuteczną odpowiedzią na światową konkurencję firm amery−
kańskich i japońskich. W trzy lata po powstaniu fundacja wdrożyła tzw. Model Doskonałości,
będący obecnie jednym z podstawowych modeli w praktyce zarządzania przez jakość, a w rok
później przyznała po raz pierwszy Europejską Nagrodę Jakości firmom spełniającym kryteria
narzucone przez model. Wprawdzie nagroda ta jest narzędziem typowo komercyjnym,
i w takim celu wykorzystywanym, niemniej jednak łatwo można przełożyć misję fundacji na
wszelką działalność niekomercyjną. Istnieją dwa podstawowe cele działalności EFQM: wspie−
ranie firm i organizacji w stosowaniu systemów zarządzania jakością jako czynnika do sku−
tecznego konkurowania, ale równocześnie stymulowanie ich do poprawy jakości swych pro−
duktów, objawiającej się w satysfakcji klientów – osób zainteresowanych daną działalnością,
pracowników (czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w działanie), w efekcie ekonomicz−
nym (a więc jednym z podstawowych czynników rozwoju) i wreszciew oddźwięku społecz−
nym jako równie ważnym elemencie społeczności. Jeśli uzupełnimy te aspekty o wdrażanie
w społeczeństwie zasad ekologii i dbałości o środowisko naturalne, to otrzymamy kompletną
koncepcję zrównoważonego rozwoju, jakże ważnego w dzisiejszym społeczeństwie ery globalizacji.

Łatwo zauważyć, że stymulowanie społeczności lokalnych do nadawania coraz wyższej
rangi terenom będącym w obszarze ich działania prędzej czy później doprowadzi do podnie−
sienia atrakcyjności turystycznej danego obiektu, a w rezultacie do rozwoju miejscowości lub
regionu. Postęp taki przebiega w sposób zrównoważony, bowiem zwiększona aktywność spo−
łeczna powoduje pozytywny efekt kulturalny, gospodarczy oraz ekologiczny, umożliwiający
rozwój społeczności lokalnej bez potrzeby zaburzania równowagi środowiska naturalnego.

Podobnie jest z przyznawaniem znaków jakości placówkom usługowym, w tym również
edukacyjnym. Wprowadzanie standardów narzucanych przez dany schemat powoduje wzrost
jakości wykonywanej pracy, co sprawia, że dana jednostka jest postrzegana jako atrakcyjna

H. Waszkiewicz – Certyfikowanie edukacji ekologicznej w Polsce i na świecie



200 Rozdział III – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

przede wszystkim przez społeczność lokalną, bezpośrednio zaangażowaną w jej funkcjonowa−
nie, ale często też przez szersze grono zainteresowanych osób. Podobnie jak w wypadku przy−
znawania znaków jakości terenom zielonym poprawa funkcjonowania placówki oświatowej
prowadzi do rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie jeśli podstawowym elementem syste−
mu edukacji będzie wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.
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Małgorzata Łuszczek

„Szkoły dla Ekorozwoju” –
Program Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Szkoła stanowi od wieków ośrodek, centrum życia większości miast, miasteczek, wsi
w całej Polsce. Przemierzając Polskę, na pierwszym planie zauważamy kościół i szkołę – dwa
charakterystyczne miejsca, wokół których toczy się miejscowe życie. Szkoła stanowi jeden
z takich integrujących punktów. W Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” staramy się podkre−
ślać wartości związane z funkcjonowaniem szkoły, które wpływają na życie i rozwój danej
miejscowości. Programem tym staramy się inspirować szkoły do podejmowania w swoim
środowisku funkcji związanych z działaniem opinio− i kulturotwórczym. Zachęcamy, by sta−
wały się żywymi przykładami zrównoważonego rozwoju, modelowymi centrami życia pobu−
dzającymi i skupiającymi aktywność mieszkańców, tworząc tym samym środowisko wycho−
wawcze dla młodzieży. W ramach SdE takie modelowe „gospodarstwo ekologiczne” charakte−
ryzuje się:

– wdrażanymi modelowymi inwestycjami ekologicznymi,
– podejmowanymi działaniami pobudzającymi społeczną aktywność mieszkańców (w tym

tworzeniem lokalnych stowarzyszeń lub grup działania),
– wdrażanymi autorskimi programami nauczania odzwierciedlającymi realizowane inicja−

tywy lokalne i związane z nimi zasady Rozwoju Zrównoważonego.
Ogólnopolski program „Szkoły dla Ekorozwoju” został zainicjowany w 2001 roku dzięki

dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z szeregu małych
projektów wspieranych w różnych częściach Polski udało się nam wówczas skierować w 16
regionów Polski większy potencjał i oprzeć swoje działania na regionalnych organizacjach i in−
stytucjach, które najlepiej znały problemy najbliższego otoczenia i w ten sposób mogły wzmoc−
nić działanie programu. Szkoły wspierane bieżącym doradztwem, konsultacjami i szkoleniami
mogły się przygotować do pełnienia funkcji lokalnego centrum. Obecnie najmocniejszym part−
nerem regionalnym programu jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Dolnego Śląska,
gdzie program jest realizowany przy wsparciu Toyota Social Contribution Fund z Brukseli, zaś
partnerem merytorycznym jest Toyota Motor Poland z Wałbrzycha. „Zielona Akcja” pełni rolę
partnera dla szkół na Dolnym Śląsku, ale jest również strategicznym partnerem dla całego
Programu SdE. Chcemy, by model z Dolnego Śląska był przenoszony w inne regiony, gdyż
zapewnia to silny i stabilny program, którego działania powinny być rozwijane i wspierane
w kolejnych latach.

Podstawowym celem SdE jest kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży oraz
społeczności lokalnych w całej Polsce przez:

– wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów ochrony krajobrazu oraz gospodarowa−
nia energią, wodą i odpadami,

– integrowanie tych działań z programami lokalnego rozwoju zrównoważonego (np. lokalną
Agendą 21).
Program SdE jest często wsparciem i przygotowaniem regionu do budowania i podejmo−

wania partnerskich działań. W kilku regionach, które zaczynały od realizacji programu szkol−
nego, obecnie prężnie działają lokalne Grupy Partnerskie, przyczyniając się do rozwoju zrów−
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noważonego danego obszaru, a tym samym do poprawy sytuacji bytowej jego mieszkańców.
W działaniach na każdym etapie realizacji bardzo ważne jest pojęcie wspólne. Każdy, kto

choć raz próbował zrealizować jakiś projekt, doskonale zdaje sobie sprawę, że działanie
w pojedynkę kończy się najczęściej porażką. Dlatego szkoły, podejmując się realizacji swoich
pomysłów, są zachęcane do tworzenia zespołów wspierających realizację i pozyskiwania jak
największej liczby partnerów, którzy mogą pomóc zarówno merytorycznie, jak i wspomagając
realizację poszczególnych etapów projektu. Takie działanie zapobiega sytuacjom, w których
nauczyciel zostaje osamotniony ze swoimi pomysłami, i czasem nawet z pozyskanymi na nie
funduszami w ramach jakiegoś konkursu; i chociaż realizację zadań przypłaca ogromnym
wysiłkiem, to często efekty tych działań są nietrwałe, gdyż mieszkańcy nie czują się związani
emocjonalnie z powstającym oczkiem wodnym, arboretum czy ścieżką przyrodniczo−eduka−
cyjną. Zaangażowanie młodzieży w praktyczne działania zapobiega również objawom wanda−
lizmu, ale przede wszystkim daje im szansę podjęcia praktycznych działań i wzbogacenia
swoich umiejętności. Młodzież może być zaangażowana na każdym etapie realizacji projektu:
począwszy od planowania działań, po realizację w terenie i kolejne prace związane z jego roz−
wojem czy podjęciem nowych działań.

Program można dostosować w zależności od wieku dzieci. Składa się z kilku podstawo−
wych elementów:

• Wykonanie przeglądu środowiskowego w budynku lub w jego otoczeniu.
• Planowanie działań naprawczych. Wykonanie zaplanowanego projektu, np. konkretnej

szkolnej ostoi przyrody, włączając w jego realizację okolicznych mieszkańców, samorzą−
dy, firmy i inne lokalne instytucje.

• Zajęcia edukacyjne i informacyjne.
• Monitorowanie skutków działań. Planowanie kolejnych działań. Popularyzacja rezultatów.

Tematyka programu obejmuje takie zagadnienia, jak: szkolne ostoje przyrody, czyli go−
spodarowanie zasobami przyrodniczymi na otwartych publicznych terenach przyszkolnych,
tworzenie ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, ostoje dla ptaków, owadów i innych w zgo−
dzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców
i turystów – renowacja starych parków, zielonych skwerów czy tworzenie boisk szkolnych.
W zależności od problemu danej szkoły czy najbliższej okolicy młodzież wraz z nauczycielem
może również podejmować działanie związane z modernizacjami energetycznymi, wodnymi
czy gospodarką odpadami. Ważne, by uczestniczyli w nich uczniowie wraz z nauczycielami
i dyrektorami szkół oraz jak największe grono mieszkańców: rodziców, sąsiadów szkoły, oko−
licznych firm i instytucji. Realizacja w szkole zadań np. związanych z oszczędnością energii
jest często przenoszona do domów uczniów, którzy wykonują „audyty energetyczne”, obli−
czają oszczędności związane z drobnymi modernizacjami i zachęcają swoich rodziców
do wymiany np. żarówek na energooszczędne. A w wielu miejscowościach, w których szkoły
podjęły się działań związanych z segregacją odpadów, często przy szerokim wsparciu władz
samorządowych, dzieci segregują odpady również w domach lub zbierają regularnie makulaturę.

Dzięki takim działaniom mamy szansę wpłynąć również nie tylko na edukację dzieci
i młodzieży, ale również na wzrost świadomości ekologicznej wśród dorosłych. Wiemy prze−
cież, że to właśnie rodzinny dom we współpracy ze szkołą kształtuje młodego człowieka.
 A współpraca rodziców przy realizacji projektu zapewnia przenoszenie pozytywnych rozwią−
zań do domów uczniów i na całą okolicę. Zapewnia to możliwie najszerszy efekt, jaki mogą
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dać małe projekciki realizowane w lokalnej skali. Dzięki takim małym kroczkom mamy właśnie
szansę wpłynąć na zmianę zachowań skupionych wokół realizacji szkolnej ostoi osób, moder−
nizację energetyczną, wodną czy zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Realizacja projektu w Powiecie Średzkim wywarła dobry wpływ na środowisko szkolne. Zgłosiła
się duża liczba placówek. Dobrą współpracę samorządu ze szkołami ułatwiła wcześniejsza realizacja
powiatowego programu ekologiczno−zdrowotnego „W moich rękach wspólny los”. Wcześniejsze kon−
takty umożliwiły dużą aktywność szkolnych koordynatorów. Jednak trudność stanowił dla nich sposób
wypełniania wniosków – mimo wielu kursów i doświadczeń nie potrafili się wystarczająco poświęcić.
Może to wynikać z faku, że szkoły nie mają jeszcze doświadczenia z „wychodzeniem” z inicjatywą na
zewnątrz. Uważam, że w przyszłym roku będzie już o wiele lepiej – nauczyciele wiedzą, czego mogą
się spodziewać, poza tym program SdE daje szansę uzyskania dodatkowych dokumentów do awansu
zawodowego – wypowiedź przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – partne−
ra Programu na Dolnym Śląsku.

Program przyczynił się do szerszego spojrzenia na problem ochrony środowiska. Dzięki włączeniu
się do programu zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności. Szkolimy kadrę nauczycielską oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rozwijamy świadomość ekologiczną społeczności lokal−
nej oraz została nawiązana bliższa współpraca z tymże środowiskiem. Zagospodarowano tereny przy−
szkolne. Program wpłynął na twórcze i nowatorskie działania oraz poszukiwanie nowych form pracy.
Dzięki prężnej działalności pozyskani zostali nowi sponsorzy – wolontariusze. W trakcie realizacji
projektu pojawiły się nowe plany i pomysły na dalszy rozwój tej działalności – wypowiedź przed−
stawiciela jednej ze szkół z Dolnego Śląska.

Program SdE na Dolnym Śląsku to obecnie najbardziej popularny program grantowy skie−
rowany do szkół w obszarze działania Partnerstwa dla Ziemi Kamiennogórskiej. Doświadcze−
nia kamiennogórskich szkół z ubiegłych edycji wskazały na dużą dostępność programu oraz
ogromne wartości poznawcze w sferze zarządzania projektami. Program przyczynił się do
wyszkolenia osób/liderów, którzy teraz mogą się zajmować projektami w ramach innych pro−
gramów grantowych. Oczywiście zasób kadrowy jest ważny z punktu widzenia GP PdZK. Dla
małych społeczności ważne jest powstanie kilku ośrodków wiejskich, które są zdolne oddziały−
wać na otoczenie (np. szkoła w Miszkowicach czy Stowarzyszenie Granica z Lubawki). Można
powiedzieć, że stworzone w oparciu o realizacje projektów w ramach SdE ośrodki aktywności
wiejskiej wzmacniają grupę partnerską, bo istnieje partner w konkretnym środowisku (ośrodek
– szkoła promieniująca na otoczenie), który ma określone pomysły niedostępne wcześniej dla
ogółu uczestników grupy, pozytywną energię i chęć pracy. Grupa może dotrzeć do określonego
zdefiniowanego środowiska. Wszystkie pozytywy dostrzegamy w GP PdZK.

W trzeciej edycji programu SdE na Dolnym Śląsku w obszarze działania grupy partnerskiej było
realizowanych 5 projektów w tym jeden projekt partnerski i dwa prowadzone przez uczestników gru−
py – wypowiedź przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze – partnera Pro−
gramu na Dolnym Śląsku.

M. Łuszczek – „Szkoły dla Ekorozwoju” – Program Fundacji Partnerstwo…
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Barbara Krygier
Instytut Psychosyntezy, Warszawa, Międzynarodowa Akademia Słowiańska

Holistyczne spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie człowieka

Niekonwencjonalny człowiek XXI wieku

Rozwój świadomości prowadzi nas do poznania własnej natury. Obecnie można już po−
wiedzieć, że jesteśmy coraz bliżsi jej zrozumienia. Wszystkie współczesne odkrycia naukowe,
dotyczące natury życia – biochemicznej, elektromagnetycznej, świetlnej – prowadzą nas do
zrozumienia przede wszystkim naszych więzi z Kosmosem.

Zastanawiając się nad naszą naturą, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, w jakim po−
łożeniu jest cywilizacja, która przez swój charakter zdominowała naszą świadomość. Jest to
cywilizacja zachodnia, racjonalistyczna, której nie udało się, mimo starań, wniknąć we wszyst−
kie obszary kulturowe na naszej planecie.

Jednakże te wydarzenia, które obserwujemy na tzw. arenie światowej, i informacja me−
dialna, która dociera do nas, a także otacza nowo przychodzącego na świat człowieka, są
„reżyserowane” przez tę właśnie cywilizację. Wygenerowała ona określony typ człowieka, gdyż
oparła tworzone przez siebie dzieła technologiczne i społeczne o wybrane i przyjęte a priori
założenia, tak zwane aksjomaty, traktowane jako racjonalne i niepodważalne prawdy.

Wyniki, jakie przychodzi nam oglądać, są pochodną tych założeń, dlatego właśnie im trze−
ba się gruntownie przyjrzeć i stwierdzić, gdzie są zafałszowania, które w konsekwencji przesą−
dziły o kształcie naszej cywilizacji. W każdym razie rezultat mamy taki, że człowiek, uważa−
jący się za twórcę tej cywilizacji, nie zna własnej natury, nie wie, kim jest i jakim potencjałem
dysponuje. Wymknęły mu się również spod kontroli jego własne dzieła.

Jest to zdumiewające, gdyż wiedza na temat otaczającego świata: przyrodnicza, fizycz−
na, matematyczna oraz wielu wyspecjalizowanych innych dziedzin bardzo dokładnie opisuje
materię. W osiąganiu tej wiedzy posługujemy się przede wszystkim narzędziem, jakim jest
rozum; ignorujemy przy tym złożoną naturę człowieka i jego wielki potencjał poznawczy
i twórczy, tak, jakby było ogólnie wiadomo, kim jest człowiek w swej istocie i jakby się z taką
wiedzą już rodził i nie musiał poznawać i zgłębiać swojej natury w procesie aktualnej egzy−
stencji.

Tymczasem przez takie rozumienie, a raczej niezrozumienie, zostaliśmy w procesie
uspołeczniania zredukowani, w pewien sposób przykrojeni do ciasnej formy określanej jako
społeczna norma. Po prostu, wynikające z tej niewiedzy i z tej „normy” koncepcje pedagogiczne,
o ironio, zwane humanistycznymi, przyczyniły się do tego, i dalej funkcjonują jako niezastąpione.

W różnych wyspecjalizowanych dziedzinach, w różnych tradycjach rozwoju duchowego
wiedza o człowieku jest głęboka; nie przekłada się jednak na praktykę pedagogiczną i potoczne
przekonania. Ma ona, jak dotychczas, charakter elitarny, w dodatku brak jej tzw. naukowej
legitymizacji. Tymczasem chodzi o pilne jej upowszechnienie wśród rodziców, nauczycieli za−
równo szkół podstawowych, jak i średnich, a szczególnie wśród nauczycieli akademickich, któ−
rzy przygotowują kadry pedagogiczne.

W większości środowisk akademickich często odrzucane są bardzo głębokie i mądre kon−
cepcje człowieka, które znajdujemy w pismach nauczycieli duchowych różnych tradycji, a tak−
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że u niektórych filozofów i uczonych. Uważa się bowiem, że nie są dostatecznie naukowo
umocowane. Ta reakcja odrzucenia jest spontaniczna i daje się psychologicznie uzasadnić. Jest
to bowiem odruch obrony, fałszywie przez siebie rozumianej własnej „integralności”, w obawie
przed czymś niewiadomym, postrzeganym jako zagrożenie.

Jeśli ktoś wzrastał w oparciu o pewne znane modele świata i człowieka oraz zaakcepto−
wał je jako jedynie prawdziwe, to się z nimi identyfikuje. Nastąpiła pełna ich internalizacja.

W epoce Oświecenia, której idee zdominowały naszą cywilizację, skoncentrowano się głów−
nie na racjonalizmie; wybrano i uprzywilejowano jedną z możliwości percepcyjnych człowieka,
doskonały instrument, który jest w naszym wyposażeniu ewolucyjny – rozum. Jednocześnie
zignorowano całą pozaintelektualną, złożoną strukturę, która w sposób naturalny bierze rów−
nież udział zarówno w percepcji, jak i w przetwarzaniu informacji oraz w procesie twórczym.

Apologia rozumu wyrosła z tradycji oświeceniowych. Szczególnie zasłużył się tu znany
uczony Francis Bacon, który rozum i wiedzę naukową zaczął w arbitralny sposób właśnie
apologizować. On i jego następcy głosili, że rozum człowieka to wartość najwyższa, a nauka
to największa potęga. Musimy przyznać, że oczywiście rozum jest zachwycający, jak wszelkie
twory boskie – jest wspaniały, precyzyjny i wydajny, ale nie jest wystarczający w poznawaniu
wszystkich aspektów życia. Nie stanowi też wyłącznego, najwyższego kryterium naszej natury.

W trosce o równowagę naszego poznania zajmijmy się raczej tą pominiętą stroną, lekce−
ważoną przez naukę, tzn. głębią człowieka, jego intuicją, sercem, emocjami, a przede wszyst−
kim systemem energetycznym, który decyduje o całości procesów życiowych, a którego istnie−
nie i funkcjonowanie jest już dość dobrze rozpoznane przez współczesną naukę.

Wiadomo już, że nieustannie funkcjonujemy w ramach pola elektromagnetycznego, które
nie tylko nas otacza, ale i przenika. Jest to całkiem naturalne ze względu na własności półprze−
wodnikowe naszej nukleinowo−białkowej struktury cielesnej. Nie ma już żadnych przeszkód
„naukowych”, żeby badając i opisując człowieka, zajmować się nie tylko jego układem kost−
nym, krwionośnym, oddechowym czy nerwowym, ale także, a nawet przede wszystkim, jego
układem energetycznym, który ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych.

Układ energetyczny człowieka był opisywany i znany już w starożytności, jednak tylko
nielicznym – kapłanom i mistrzom. Opisy te przetrwały i są wykorzystywane przez nas współ−
cześnie. Trzeba jednak pamiętać, że ich metaforyczny język był uwarunkowany poziomem
wiedzy dostępnym w owych czasach.

Obecnie powinniśmy rozumieć, że jeżeli w wywodzących się ze starożytności opisach mówi
się na przykład o istniejącym w naszym ciele „lotosie o tysiącu płatkach” – to chodzi o ośrodek
energetyczny o dużej mocy, nie zaś o kwiat. Jest to po prostu metafora. Zrozumiałe jest, że
utrzymanie tradycji wymagało dokładności i dyscypliny w przekazywaniu zgromadzonej wie−
dzy. W ten sposób wytworzyły się szkoły wiedzy, posiadające swój kanon. Nie znaczy to jed−
nak, że nie możemy obecnie znaleźć nowszej, bardziej czytelnej dla człowieka trzeciego tysiąc−
lecia formy przekazu starożytnej wiedzy, uzupełnionej przez wiedzę naukową osiągnię−
tą współcześnie.

W naszym racjonalistycznym poznawaniu świata ugruntowało się rozdwojenie. Człowiek
zaczął obserwować świat jakby z zewnątrz. Stworzył model oddzielający go od świata, tak
jakby stwierdzał: Ja tu jestem istota rozumna – człowiek ze swoim wspaniałym umysłem i obserwuję
świat, mierzę go i opisuję, nie przyjmuję jednak do wiadomości, że metody którymi opisuję ten świat
mogłyby się przydać do badania i opisu mnie samego. Jeżeli człowiek nie czuje, że jest wewnątrz
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świata, że jest jego wewnętrzną cząstką, wówczas daje sobie prawo opisywania świata ze−
wnętrznego, tj. oddzielonego od niego, jako „obiektywny” obserwator. Niestety, ten tak pożą−
dany przez naukę obiektywizm okazuje się przeważnie złudzeniem. Jak pisze profesor Henryk
Skolimowski, obiektywizm jest jednym z czterech dogmatów nauki (pozostałe to materializm,
mechanicyzm, redukcjonizm – B.K.) które były tymi błędami jakie popełniono w historycznym
rozwoju nauki, a które stały się częścią kanonu…. Błędy te sięgają Newtona i jego następców.[…]
Wszystkie te cztery założenia mechanistycznej nauki, czyli dogmatyki newtonowskiej, zostały podwa−
żone lub obalone w ciągu ostatniego stulecia przez całą plejadę umysłów znakomitych i twórczych.1

Jeżeli przyjmiemy założenie całkowicie odmienne, uznające, że nie jesteśmy zewnętrznym
obserwatorem, lecz znajdujemy się w środku wszechświata, wówczas zrozumiemy, że poprzez
akt narodzin jesteśmy wprowadzeni w jego środek. Pojawiamy się w centrum procesu życia,
niosąc w sobie jego ewolucyjne przesłanie. Oddzielamy się pozornie jako samodzielna forma,
a w istocie pozostajemy w związku z całością jako jej cząstka, dynamicznie reagująca i współ−
działająca. Jako cząstka całości istniejemy więc jednocześnie we wszystkich planach – mate−
rialnym, energetycznym, subtelnym, a nasza struktura jest przystosowana do percepcji i prze−
twarzania impulsów ze wszystkich planów. Mamy też wszelkie naturalne instrumenty do tego,
żeby ten świat obserwować od wewnątrz – całą jego strukturę wraz z jej złożonością. Nato−
miast, nie korzystając z tej perspektywy, człowiek racjonalistyczny sam siebie redukuje, bo
używa tylko niektórych zdolności, a pomija inne doskonałe zdolności percepcji świata, ponie−
waż w ogóle nie przyjmuje do wiadomości ich istnienia.

Współczesna wiedza przyrodnicza i fizyczna dostarcza nam już dostatecznej liczby do−
wodów, abyśmy przyjęli to wreszcie do wiadomości. Paradoksalnie, dopiero w połowie XX
wieku nauka doszła do wniosku, że badacz jest częścią procesu badawczego i że jego właści−
wości mają wpływ na uzyskane wyniki, jak dotąd sądzono – obiektywnych badań.

A zatem, jeżeli jesteśmy składową całości, zasady rządzące całością odnoszą się również
do nas. Jesteśmy strukturą dynamiczną, która podlega rozwojowi i przemianom, przy czym
przemiany mogą też prowadzić do degradacji. Jesteśmy strukturą wielowymiarową, posiada−
jącą potencjał świadomości, której spektrum jest odkrywane w procesie wszechstronnego po−
znania, a więc nie tylko intelektualnego. Ponieważ istnieje zróżnicowanie aspektów naszego
bytu, istnieje również zróżnicowanie możliwości i sposobów percepcji.

Dotychczasowy sposób opisu struktury i funkcjonowania człowieka został zdominowany
przez linearny zapis dyskursu naukowego, a więc racjonalistycznego. Ten linearny charakter
zapisu jest konsekwencją prostego odwzorowania sekwencji mowy w formie tekstu. Wiemy
jednak, że bardziej przekonujące, niekiedy genialne obrazy człowieka trafiają się w poezji, lite−
raturze i sztuce. Opis naukowy budzi często irytację; odbieramy go jako spłaszczony, ograni−
czający, wręcz „uwierający”. Trudno się w nim znaleźć, czyli utożsamiać się z nim.

Opis taki nigdy nie może być zadowalający, ponieważ użyte w nim środki wyrazu nie są
dostosowane do złożoności i wielowymiarowości opisywanego obiektu. Dotychczasowe próby
dostosowania form opisu do złożoności fenomenu, jakim jest człowiek, są przeważnie odrzu−
cane przez naukę. Można to zrozumieć ze względu na rozpowszechniony w naszej współcze−
snej kulturze trening percepcji, powodujący redukcję wymiarów, czyli spłaszczenie i linearyza−
cję. Są one raczej właściwe dla pracy rozumu, niewspartego innymi możliwościami poznaw−
czymi, a nie dla natury życia – zróżnicowanej, bogatej, dynamicznej, często amorficznej,
o płynnych granicach.
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Opierając się na jednej tylko drodze percepcji, nie jesteśmy w stanie stwierdzić fałszywości na−
szych założeń, które wysnuliśmy. Nie możemy więc wyjść poza złudzenia i iluzoryczność doświadcze−
nia. Ponieważ umysł tkwi w pułapce swych modeli, nie jest w stanie wyjść poza te granice i stwier−
dzić, że w niej faktycznie tkwi.2  Znamienne jest wyznanie wielkiego poety Adama Mickiewicza,
który pisał w poemacie „Romantyczność”: czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko
i oko. Wiek dwudziesty lekceważył sobie „czucie i wiarę”, koncentrując się na „mędrca szkiełku
i oku”, rozwijając racjonalistyczne metody badawcze, ponieważ zachwycił się siłą i możliwo−
ściami rozumu. Siła i możliwości rozumu są wspaniałe, ale nie znaczy to, że inne posiadane
przez nas moce poznawcze można bagatelizować tylko dlatego, że za mało o nich wiemy,
chociaż faktycznie nimi dysponujemy. Czasem nawet doznajemy wstrząsu, kiedy nagle, pod
wpływem szczególnych warunków gwałtownie nam się one objawiają.

Wszyscy jesteśmy w procesie prowadzącym nas do pełniejszego, bogatszego i szerzej rozumianego
oglądu siebie oraz wszechświata. Zaczynamy dostrzegać możliwości nowego sposobu życia na Ziemi,
który przyniesie o wiele większe poczucie spełnienia i mocy, niż to, które było udziałem starego gatunku.3

W ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć wiele optymistycznych zjawisk w nauce
zachodniej, która staje się nieco mniej dogmatyczna, gdyż została zmuszona do rewizji wielu
swoich aksjomatów uważanych dotychczas za niepodważalne. Na przykład fizyka
musiała zmienić swoje własne podstawy, dlatego że głębokie badanie materii za pomocą coraz
doskonalszych metod i narzędzi wykazało jej zupełnie odmienny charakter i inne właściwości,
niż przyjęto wcześniej. I jeżeli fizycy dochodzą do wniosku, że struktura świata jest bardziej
mentalna niż materialna, to jest to przełom, który możemy nazwać „kopernikańskim”. Wiedza
ta ma jednak ciągle charakter elitarny i z trudem przenika do paradygmatu nauki oficjalnej,
która jest uprawiana w uczelniach i akademiach, a co dopiero do potocznego myślenia. Bardzo
często też wiedza, która już została osiągnięta i wyartykułowana przez uczonych, nie zyskuje
aprobaty i bywa odrzucana.

Można to stwierdzić także w dziedzinie psychologii, na wielu uczelniach polskich, gdzie
nawet C.G. Jung nie jest akceptowany przez środowiska akademickie, a R. Assagioli – twórca
psychosyntezy – jest prawie w ogóle nieznany. Ze względu na to, że istnieją ośrodki w innych kra−
jach europejskich i USA, które poważnie zajmują się psychologią głębi C.G. Junga, dopuszcza się,
aby ktoś o Jungu u nas pisał, ale wyraźnie nie jest on promowany ani systematycznie wykładany.

Przez sto lat psychologia Junga nie może się przebić do środowisk akademickich, a tym−
czasem dopracowano się już psychosyntezy, psychologii integralnej i psychologii transperso−
nalnej, które bardzo rozwinęły wiedzę o istocie człowieka i wzroście jego świadomości, a ciągle
walczą z niewielkim skutkiem o uznanie społeczne.

Nagromadzona przez wieki, w różnych kulturach wiedza o naturze człowieka i potencjale
człowieczeństwa jest ogromna, tyle że rozproszona w wielu, wzajemnie się nie komunikują−
cych, dziedzinach nauki, literatury i sztuki. I w większości nie jest to wiedza o „człowieku
racjonalistycznym”. Na jej tle człowiek racjonalistyczny wydaje się być mocno zredukowany,
a tym samym zubożony. Dochodzi także do paradoksu, gdyż człowiek racjonalistyczny oka−
zał się najbardziej wypreparowany ze swojego środowiska, co w świetle współczesnej wiedzy
przyrodniczej, fizycznej i społecznej jest absurdalnie nieracjonalne.

Tak więc pilną sprawą jest zorientowanie się, jakimi możliwościami w badaniu fenomenu
człowieka obecnie dysponujemy, co nam daje bionika jako metoda badania elektromagnetycz−
nych właściwości wszystkich organizmów żywych, a więc i człowieka.

B. Krygier – Holistyczne spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie człowieka
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Wiadomo już, że nasz układ energetyczny włącza nas w pole energetyczne kosmosu nie−
zależnie od tego, czy o tym wiemy, czy nie. Wł. Sedlak, twórca bioniki, badał pole elektroma−
gnetyczne ziemskie i jednocześnie analizował strukturę człowieka pod względem właściwości
elektromagnetycznych. Przede wszystkim wskazał na badania, które udowodniły, że nasza
nukleinowo−białkowa struktura cielesna ma właściwości półprzewodnikowe, czyli że we wszel−
kich procesach elektromagnetycznych bierzemy udział, reagując na nie w różnym stopniu. Nie
jesteśmy jakimiś wyizolowanymi bytami, które mogą się powodować wybranymi przez siebie
zasadami, tylko jesteśmy włączeni w pole, jesteśmy jego częścią i jednocześnie ośrodkiem, któ−
ry to pole może modyfikować przez swoje właściwości i świadome zachowania.

Tymczasem w naszej racjonalistycznej tradycji mamy zwyczaj traktowania człowieka jako
„zewnętrznego i obiektywnego” obserwatora, którego intelekt jest narzędziem jakby autono−
micznym. W zasadzie tylko taki obszar poznania uważa się za wiarygodny, który podlega
kontroli rozumu. Jednakże stanowi on bardzo nikły procent (5–7%) w stosunku do naszych
możliwości percepcyjnych. Wielu ludzi, także uczonych, czerpie dobre samopoczucie z powo−
du posiadania umiejętności sprawnego kontrolowania i interpretowania tego obszaru wiedzy
zgromadzonej i usystematyzowanej intelektualnie, nie domyślając się nawet, jakimi możliwo−
ściami mogliby dysponować, otwierając się na inne ścieżki poznawcze, nie mieszczące się
w konwencji racjonalistycznej.

Istnieje bowiem jeszcze taki rodzaj wiedzy, która ze względu na swoją naturę nie może
być ogólnie dostępna, ponieważ warunkiem jej uzyskania jest dostosowanie własnej struktury
psychicznej w taki sposób, by bez pośrednictwa doświadczenia zewnętrznego o charakterze
pragmatycznym można było odczytywać struktury informacyjne, znajdujące się aktualnie we
wszechświecie. Jest to odbicie praw kosmosu w mikrokosmosie, jakim jest w istocie człowiek.

Można by to porównać z efektem holograficznym. Na przykład, można za pomocą me−
tod, jakie dawniej zawierały się w systemach inicjacyjnych, istniejących zresztą po dziś dzień,
przekształcać psychikę człowieka, będącego przecież cząsteczką wszechświata, w urządzenie
holograficzne, zdolne do świadomego i bezpośredniego odwzorowywania jego struktur.

Oczywiste jest, że w takie przekształcanie jest zaangażowany cały nasz potencjał percep−
cyjny i twórczy, a nie tylko ten, który tradycyjnie uważamy za potencjał intelektualny. Sięganie do
całości potencjału człowieczeństwa znane było od dawna w kulturach Wschodu i właśnie dzisiaj
Wschód oferuje nam swoje doświadczenia i kształtowane przez setki, a nawet tysiące lat metody.

Największą popularnością w społeczeństwach Zachodu cieszą się, nauczane przez nauczy−
cieli i terapeutów Wschodu, metody i techniki medytacji. Ciągle jednak środowiska medyczne
i naukowe nie chcą im przyznać należnego statusu. A przecież są to metody oparte na głębo−
kiej wiedzy o człowieku i tysiącletnich doświadczeniach.

Wybitny neurolog z Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor A. Strunecká, w swoim pod−
ręczniku, integralnej fizjologii człowieka dowodzi: Medytacja to nie ideologia, medytacja to bardzo
stary mechanizm adaptacyjny człowieka, który w trakcie ewolucji homo sapiens wytworzył się zgodnie
z biologicznymi czynnikami ewolucji, które charakteryzował Karol Darwin. Umożliwia człowiekowi
obniżenie i ograniczenie biologicznych reakcji na wpływy stresu, powodowanego przez współczesne
społeczeństwo technologiczne. Jest to także jedna z dróg, które nas uczą, jak znaleźć dostęp do infor−
macji zawartych w kosmicznej świadomości.4

Przykładem bardziej złożonych metod autotreningu mogą być zróżnicowane ścieżki jogi.
Swami Rama, wielki nieżyjący już nauczyciel jogi, mawiał do swoich uczniów na Zachodzie:
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Jestem posłańcem niosącym mądrość himalajskich mędrców mojej tradycji. Moim zadaniem jest zapo−
znanie was z waszym wewnętrznym nauczycielem.

Swami Rama przedstawił w swoich wykładach tradycyjne ścieżki jogi, takie jak: 5
• Hatha Joga – droga wzmocnienia ciała
• Jnana Joga – droga wiedzy i intelektu
• Bhakti Joga – droga miłości i oddania
• Karma Joga – droga czynu i bezinteresownej służby
• Raja Joga – droga dyscypliny i medytacji
• Laya Joga – droga jedności
• Kundalini Joga – droga pierwotnej siły.

Niezależnie od tego, na którą z tych ścieżek się zdecydujemy, wszystkie one polegają na
dobrowolnym uczestnictwie w dynamicznym, ciągłym procesie doświadczania, poznawania
i niekończącego się podążania w rozwoju. Jest to więc świadome dążenie do harmonizacji na−
szego indywidualnego programu ewolucyjnego z całościowym procesem życia. Wymaga to od
nas otwartości i elastyczności w reagowaniu na bodźce, a przede wszystkim zaufania do wła−
snej siły i potencjału, oczywiście nie tylko intelektualnego, jak na ogół dotąd myśleliśmy.

Joga jest metodą przyśpieszenia indywidualnego rozwoju, jednakże jej uprawianie wyma−
ga wiedzy, pomocy mistrza i wielkiej ostrożności. Niewłaściwe i nieodpowiedzialne jej upra−
wianie może bowiem spowodować szkody polegające na zaburzeniu funkcji ciała i umysłu.

W odpowiedzi na wyraźny wzrost zainteresowania jogą i filozofią orientalną w Polsce i na
świecie Polskie Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej wydało w Krakowie w 2005 r.
(wydanie III, poprawione i uzupełnione) książkę profesora Andrzeja Szyszko−Bohusza pt. „Fi−
lozoficzne, lecznicze i pedagogiczne aspekty Jogi”. We wstępie do tego wydania profesor wska−
zuje, że droga rozwoju tych terapii prowadzi poprzez kontynuowanie rozlicznych badań na−
ukowych, a także profesjonalne i etyczne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.

Najdłuższa droga, jaką masz do przebycia, wiedzie od głowy do serca – to znana
w kulturze południowoamerykańskiej stara maksyma, którą przypomina wielu duchowych na−
uczycieli. Chociaż brzmi ona metaforycznie, jednak w świetle współczesnej wiedzy o człowieku
i naturze życia możemy to wskazanie traktować całkowicie dosłownie. Musimy sobie uświado−
mić, a więc „przyjąć do głowy”, że to właśnie serce włącza nas w biosferę i jej rytm biologicz−
ny, który jest właściwy dla wszystkiego, co żyje. Na wszystkie impulsy życia w pierwszej
kolejności reaguje serce. Sprawia też, że jesteśmy zdolni do odczuwania wibracji innych istot
w naszym otoczeniu. Zdolność ta umożliwia współodczuwanie ze wszystkimi żywymi istota−
mi, które prowadzi do powstania harmonii między sercem i umysłem. Po jej osiągnięciu moż−
liwe jest doskonalsze posługiwanie się naszym intelektem. Genialny polski uczony Włodzimierz
Sedlak, w latach osiemdziesiątych XX wieku, tworząc koncepcję homo electronicus, doszedł do
głębokiego zrozumienia procesów życia i fundamentu istoty człowieka. Pisze on m.in.: Serce
funkcjonalnie powstało o wiele, wiele wcześniej, nim przybrało jakąkolwiek anatomiczną postać.
Wszczepiony w uniwersalne plazmowe serce – wszystkiego co żyje – homo electronicus czuje nieśmier−
telną więź z życiem. Biosfera ma uniwersalne serce plazmowe, pracujące zgodnie z rytmem metabolicz−
nym na zasadzie sprzężenia zwrotnego między chemicznym wiązaniem energii i jej uwalnianiem
w procesach degradacyjnych bioplazmy oraz na odwrót – między katabolicznym uwalnianiem energii
i procesami stabilizującymi bioplazmę. Dwutakt pompy plazmowej jest podstawowym pulsem życia,
biorytmem; jest słusznie nazywany plazmowym sercem życia – sercem funkcjonalnym.6
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W swoich dociekaniach o funkcjonowaniu serca i umysłu bionicy, neurolodzy nie są od−
osobnieni, ponieważ filozofowie od zawsze skupiali swoją uwagę na tych kardynalnych zagad−
nieniach.

Niestety, we współczesnych podręcznikach biologii i fizjologii serce jest opisywane wy−
łącznie jako mięśniowa pompa do czerpania krwi. Inne jego właściwości pozostawia się po−
etom i amatorom – uzdrowicielom.

Dlatego współcześnie nie rozumiemy, że często powstaje w nas konflikt, ponieważ odbie−
ramy wewnątrz nas sygnały, bardzo sugestywne, które odczuwamy jako realne, ale one nie
pasują do posiadanej przez nas wiedzy o nas samych, nie dają się zinterpretować w sposób
racjonalistyczny. I co się na ogół dzieje? Czujemy, że umysł działa i kontroluje to, co kontrolo−
wać potrafi, a reszta doznań jest poza jego kontrolą i nie wiadomo, jak się do nich odnieść.
W każdym razie ani pedagogika, ani psychologia, ani medycyna do tej pory sobie z tym nie
radzą. Nie potrafią zinterpretować złożoności biopsychicznej natury człowieka. Może o tym
rozprawiać, mniej lub bardziej udolnie, tylko literatura i poezja.

Praktykując różne ścieżki rozwoju duchowego, staramy się doprowadzić do integracji
naszych zdolności poznawczych z potencjałem twórczym. I właśnie wiedzę o tym zdobywali
od najdawniejszych czasów, w różnych kulturach ludzie stanowiący bardziej świadome elity
w swoich społecznościach. Współcześnie mamy o wiele większe możliwości zdobywania tej
wiedzy, ponadto jesteśmy już ewolucyjnie lepiej przygotowani do jej przyjęcia.

Łączenie zdolności umysłu i wiedzy zdobywanej za pomocą intelektu z pojmowaniem
poprzez intuicję, serce i emocje nazywane jest w jodze serca, a także w innych ścieżkach roz−
woju duchowego – „sprowadzaniem umysłu do serca”. Poprzez otwieranie umysłu i jednocze−
sne otwarcie się na bodźce z serca tworzymy jak gdyby wspólną zintegrowaną przestrzeń. Jest
to trudny i żmudny proces przenikania i łączenia doznań różnych wymiarów i jednoczesnej ich
obserwacji.

Docieramy wtedy do wspólnego „ciała subtelnego”, które umożliwia nam odczucie włą−
czenia się w całość. Osiągamy wtedy połączenie z biosferą oraz ze świadomością kosmiczną
poprzez włączenie energii emocjonalnej i rozszerzenie świadomości.

Łatwo zaobserwować, że pole świadomości kontrolowane przez racjonalne myślenie jest
zawężone i maleńkie w porównaniu z możliwościami, kiedy „sprowadzimy umysł do serca”
i mamy dostęp poprzez siebie samych, tj. nasz potencjał, do całości: do biosfery i do świado−
mości kosmicznej. Kiedy przedstawimy to na rysunkach poglądowych, wydaje się to dziecinnie
proste. Jednak w praktyce jest to bardzo trudne do pojęcia, głównie dlatego, że gdy zaczyna−
my doświadczać siebie i świata, w procesie wzrostu i edukacji nie dostajemy od naszego oto−
czenia żadnej wiedzy o istocie tego procesu. Nasza cywilizacja się „tym” nie zajmuje!

Gdyby malutkie dziecko trafiało w otoczenie, gdzie w naturalny sposób traktowany i roz−
wijany jest jego potencjał: rozpoznawane, akceptowane i ćwiczone są jego zdolności – to nie
blokowałoby się. W konsekwencji nie obwiniałoby się za własny brak orientacji i uczucie niedo−
pasowania. Przede wszystkim chodzi o tworzenie takich warunków, aby dziecko mogło wyra−
żać swoje emocje i aby dostało pomoc w ich rozpoznawaniu.

Przyjrzyjmy się natomiast, czemu służy dzisiejsza edukacja szkolna. Nauczyciela w szko−
le interesuje przede wszystkim „głowa” dziecka: Czy dziecko rozumuje, czy rozumie, czy roz−
wija się na poziomie rozumu? A co z odczuciami, intuicją, emocjami? Najlepiej byłoby, gdyby
nie przeszkadzały w kształtowaniu rozumu. Tym sposobem proces edukacji przemienia się
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w swoistą „obróbkę skrawaniem”, znaną metodę w obróbce plastycznej metali. A więc nie
w kierunku wszechstronnego rozwoju potencjału człowieczeństwa, lecz w kierunku przykroje−
nia go do wskazanego wzorca i znormalizowanego biurokratycznie rozmiaru.

Mając na uwadze to wszystko, co zostało powiedziane, formułujemy sobie cel – uzyska−
nie świadomości istnienia w „całości”, czyli jako składowa całości. Zwłaszcza że zdajemy so−
bie sprawę z tego, że chcemy, czy nie chcemy to i tak jesteśmy w środku wszechświata. Czy
wiemy o tym, czy nie, jesteśmy w centrum procesu życia.

Problem rozwoju naszego potencjału polega na tym, żeby rozszerzyć tę świadomość, prze−
drzeć się poprzez całe „spektrum świadomości”, jak to trafnie nazywa Ken Wilber. To on
wprowadził szersze pojęcie spektrum świadomości, czyli nie potraktował świadomości jako
coś jednolitego, tylko pokazał całą drogę przeciskania się przez kolejne warstwy świadomości,
aż do osiągnięcia pełni. To „spektrum” Wilber podzielił na ćwiartki i warstwy i szczegółowo
opisał w kolejnych modelach przedstawionych w książkach: „Spectrum of Counsciousness”(Spek−
trum Świadomości), „Niepodzielone” i „Psychologia integralna”. Pokazał poszczególne mo−
menty tej drogi i wysiłek „przeciskania się” na kolejne poziomy. Gdy obserwujemy rozwój
osobowości, to można odróżnić te etapy i punkty „przejścia”, które wyraźnie wskazują na
zmianę jakości – odnosi się wrażenie przechodzenia z jednego obszaru świadomości w następny.

Na czym polega trudność blokady biorącej się z rozpowszechnionego dziś racjonalistycz−
nego podejścia? Aby pojąć naturalność tego procesu rozszerzania świadomości, trzeba przyjąć
do wiadomości, że racjonalizm przeszkadza nam w zaakceptowaniu i zrozumieniu znaczenia
pojmowania sercem i intuicją oraz w uznawaniu emocji jako ważnych sygnałów informacyj−
nych o naszych reakcjach adaptacyjnych.

Tymczasem wyzwalanie się od nawyku nieustannego racjonalizowania budzi lęk i nie−
pewność, tak jakby trzeba było puścić koło ratunkowe, które jest tylko wytworzoną przez nas
iluzją, i spróbować samodzielnego pływania, zawierzając własnym siłom i zdolnościom. Ten
opór to jest nasza ignorancja, dlatego że nie rozumiemy, iż przesuwając się w ten obszar roz−
szerzonej świadomości, ogromnie wzbogacamy nasze możliwości percepcyjne i twórcze.

Tak więc zawężone podejście racjonalistyczne jest w istocie przeszkodą w rozwoju i wcale
nie oznacza „przebywania na szczytach”, jak się niektórym zdaje, bo nie wiedzą, że rezygnując
z tego zawężenia, wznieśliby się na wyższy poziom świadomości, dosłownie zyskując szersze
horyzonty.

Chodzi o świadome tworzenie samego siebie, uruchamianie własnego potencjału człowie−
czeństwa, pracowanie nad własnym rozwojem. Jeżeli już zrozumieliśmy dynamikę wszech−
świata, nieskończony ruch i rozwój całości, której jesteśmy również dynamiczną cząstką, wów−
czas okazuje się że jest to droga najbardziej racjonalna, wymaga bowiem zaangażowania wszyst−
kich naszych możliwości poznawczych i twórczych. Obecnie przeszkadza nam w tym  stosowane
przeważnie podejście racjonalistyczne, które prowadzi do redukcjonizmu.

Wszystkie możliwości rozwoju istota ludzka ma „w zasięgu ręki”; może w każdej chwili
sięgnąć do całego swojego potencjału, jednakże potrzebne jest uświadomienie sobie konieczno−
ści aktu woli. Trzeba po prostu tego chcieć.

 Niestety, znaczenie naszej woli zostało pomniejszone przez różne koncepcje determini−
styczne w filozofii i nauce. Rozpowszechniły się one także w zachodniej sztuce i kulturze
masowej, wpływającej na nasze postawy życiowe. Człowiek zwątpił w swoją siłę sprawczą!
Zbyt często poddaje się różnym wzorcom i „mechanizmom” społecznym, nie doceniając lub

B. Krygier – Holistyczne spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie człowieka
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w ogóle ignorując swoje możliwości współtworzenia tego wszystkiego, co nazywamy „obiek−
tywną rzeczywistością”. Ten tak wychwalany obiektywizm, jak dowiedziono, okazał się w dużej
mierze wytworem naszego umysłu, czyli pospolicie zwanym – złudzeniem.

Kategoria wolnej woli jest jedną z najważniejszych, a może nawet najważniejszą, specy−
ficznie ludzką cechą gatunkową w całej biosferze. Wiemy, że jest ona właśnie cechą wyróżnia−
jącą człowieka spośród innych istot, ale jednocześnie niewiele wiemy o jej źródle i zależnościach
w jej przejawianiu się.

Rozważaniom na temat woli poświęcił wiele miejsca twórca psychosyntezy – doktor As−
sagioli, w swojej książce pod wymownym tytułem „The Act of Will. Self−Actualization trough
Psychosynthesis” (1974).7

Ze względu na to, że zjawisko istnienia wolnej woli jest tak fundamentalne, wymagałoby
nowej obszernej interpretacji, z uwzględnieniem całej naszej współczesnej wiedzy przyrodni−
czej i humanistycznej, co wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

Z całą pewnością możemy jednak stwierdzić, że bez zrozumienia znaczenia naszej woli
w kształtowaniu świadomego rozwoju oraz w kształtowaniu relacji z otoczeniem trudno nam
będzie skorzystać z niezwykłego wyposażenia ewolucyjnego, jakie jest nam dane, i którym
możemy dysponować właśnie „wedle naszej woli”.

Dlatego moglibyśmy spojrzeć w nowy sposób na starożytne przesłanie z Delf: „Poznaj
samego siebie”. Przede wszystkim jednak – rozpoznajmy własną niewiedzę o sobie samych,
„fałszywe prawdy” o ludzkiej naturze, deprymujące i poniżające „programy”, tworzone
w edukacji bez żadnych podstaw. Rozpoznajmy zafiksowane w nauce i literaturze redukcjoni−
styczne modele człowieka, w których dusimy się jak w ciasnych ubraniach. Poznajmy zaś naszą
biopsychiczno−duchową, wielowymiarową naturę, nasze miejsce we wszechświecie jako nośni−
ka świadomości i współtwórcy ewolucji. Poznajmy nasze zdolności badawcze i twórcze, naszą
łączność ze źródłami siły i sposoby współtworzenia naturalnych pól elektromagnetycznych
i ich modyfikowania. Poznajmy procesy informacyjne, dzięki którym adaptujemy się do oto−
czenia oraz adaptujemy otoczenie do nas. A nade wszystko poznajmy własne autorstwo tego,
co tworzymy wokół siebie. I jeżeli nam się to nie podoba, pojmijmy, że możemy zacząć to
zmieniać.

Przypisy
1  Skolimowski H., Alchemia umysłu – Włodzimierz Sedlak na tle noblistów, wykład na sesji

naukowej, Sosnowiec, 21 listopada 2003
2  Philips R., Uzdrawiająca jedność, Bydgoszcz 1977
3  Zukav G., Serce duszy. Świadomość emocjonalna, Gdynia 2002
4  Strunecká A., Integrativní fyziologie člověka pro přirodovedce, Praha 1998
5  Swami Rama, Poszukując ścieżki, Bydgoszcz 2000
6  Sedlak Wł., Homo elektronicus, Opole 1994
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Postawa proekologiczna wyrazem troski o własne zdrowie

Istoty ludzkie stanowią centrum zainteresowania w procesie trwałego i zrównoważonego
rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą.

Pierwsza Zasada Deklaracji z Rio de Janeiro

W latach 2003–2005 Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Zdrowia realizują Program
Wieloletni „Środowisko a zdrowie”, którego kluczowe obszary badawcze dobrano w taki spo−
sób, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki zarządzania środowiskiem po−
strzeganej poprzez pryzmat zdrowia człowieka, jak i na pytania dotyczące wybranych proce−
sów i mechanizmów kształtujących relacje środowisko – zdrowie człowieka.

W ramach Programu przeprowadzono szereg badań ankietowych, których celem było
poznanie stanu wiedzy i poglądów wybranych grup społeczeństwa (społeczeństwo, samorzą−
dy, organizacje pozarządowe, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych) na temat śro−
dowiskowych zagrożeń zdrowia, zakresu dotychczas prowadzonych działań, kierunków dal−
szego postępowania, oceny dostępności i przydatności informacji o środowiskowych czynni−
kach narażenia zdrowia.

Analizując wyniki badań ankietowych, starano się uzyskać odpowiedzi m.in. na następu−
jące pytania:

– Czy społeczeństwo jest świadome związku między zanieczyszczeniem środowiska a zdro−
wiem?

– Jaki jest dostęp do informacji o wpływie środowiskowych czynników na zdrowie? Skąd
czerpią wiedzę na ten temat?

– Jaka jest wiedza dzieci o wpływie środowiska na zdrowie człowieka? (czy są dostrzegane
tylko elementy środowiska przyrodniczego czy także sfera społeczna?) Skąd dzieci czer−
pią informacje o wpływie środowiska na zdrowie? Jak powinny wyglądać zajęcia dotyczą−
ce środowiska i zdrowia?

– Co każdy może zrobić dla swojego zdrowia? Jakie działania są podejmowane?
Badania te wykazały, że konieczna jest zarówno popularyzacja problematyki zdrowia

środowiskowego, lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji, jak i szersza i pełniejsza edukacja
dotycząca wpływu środowiskowych czynników na zdrowie, szczególnie takich jak azbest, che−
mikalia, transport, hałas, pole elektromagnetyczne. Edukacja może dostarczyć metod, narzę−
dzi i umiejętności, które pozwolą na zgłębianie nowych procesów zachodzących w świecie,
którego gospodarka dynamicznie się rozwija, oraz nauczyć dokonywania krytycznych wybo−
rów. Mamy ważne zadanie nauczenia dzieci i młodzież, całego społeczeństwa głównej prawdy:
to o ich zdrowie i rozwój chodzi, o ich przyszłość w harmonijnie rozwijającym się środowisku
społecznym, przyrodniczym, gospodarczym, kulturowym.
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Wykorzystanie Internetu w edukacji ekologicznej
i promocji zdrowia środowiskowego. Strona internetowa
Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”

Informacja stanowi niezbędny budulec dla wiedzy, mądrość natomiast nie utożsamia się
z wiedzą, choć zakłada jej posiadanie przynajmniej w tej mierze, w jakiej jest ona potrzebna do

właściwego postępowania w warunkach i okolicznościach, w których nam żyć wypadnie.

Wstęp
W nasze życie wdziera się już nowa cywilizacja […]. Niesie za sobą nowy styl życia ro−

dzinnego, zmiany w pracy, w miłości i w życiu; nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne,
a przede wszystkim – zupełnie odmienną świadomość (Toffler, 1986). Te słowa jednego z naj−
bardziej znanych badaczy przemian cywilizacyjnych, Alvina Tofflera – wypowiedziane ponad
ćwierć wieku temu – są nadal aktualne. Osiągnięcia cywilizacji wkraczają do wszystkich sfer
naszego życia i mimo ogromnego postępu oraz rozwoju naukowo−technicznego w dalszym
ciągu wywołują negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym. Obecnie zmiany te są po−
wodowane głównie przez różnorodne substancje chemiczne stanowiące skutki uboczne proce−
sów przetwarzania zasobów środowiskowych oraz konsumpcji powstałych z nich produktów.
Cywilizacja będąca transmisją technicznych osiągnięć służących do udoskonalenia zewnętrzne−
go życia (Bańka, 1986) wprowadza do środowiska nowe, nieznane i nieistniejące
w nim dotąd związki chemiczne. Po raz pierwszy presję na środowisko wywierają czynniki,
które nie występują naturalnie w przyrodzie. Nowy rodzaj niebezpieczeństwa spowodował, że
zaczęto zwracać szczególną uwagę na zagadnienie ryzyka będącego skutkiem modernizacji,
w tym ryzyka dla zdrowia i życia ludzi oraz ryzyka środowiskowego. Ryzyka, które stanowi
ryczałtowy produkt industrialnego postępu i, wraz z jego rozwojem, podlega systematyczne−
mu pogłębianiu i zwiększaniu. Ryzyka o dystrybucji odmiennej niż w przypadku występują−
cego w środowisku pracy, albowiem dotykającego każdego (Janikowski, 2004).

Wiele problemów środowiska i zdrowia zostało już rozwiązanych, ale wciąż szereg spraw
wymaga badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do skutków zdrowotnych długotrwałe−
go narażenia na czynniki środowiskowe. Zgodnie z opracowaną w latach 70. dwudziestego
wieku koncepcją obszarów zdrowia Marca Lalonde’a, na stan zdrowia populacji wpływają
w 50% styl życia, w 15 – 20% jakość środowiska, w 20% czynniki genetyczne oraz w 10%
opieka medyczna (Lalonde, 1974). Jednak obecnie zarówno Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), jak i Komisja Europejska skupiają szczególną uwagę na czynnikach środowiskowych,
które powodują zmiany globalne i długofalowe mające wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne,
ale i psychiczne człowieka (Karta Ottawska, 1986; Strategia prozdrowotna WHO, 1946; Dekla−
racja Budapeszteńska, 2004; VI Program Ramowy Our Future our Choice, 2005; Europejska
Strategia „Środowisko i Zdrowie”, 2003; Europejski Plan Działań Środowisko i Zdrowie na lata
2004−2010). Stąd też główny nacisk położono na oddziaływania zdrowotne, związane ze zmia−
nami klimatu, degradacją atmosfery i warstwy ozonowej, wpływem środowiska na zdrowie
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dzieci oraz tzw. chorobami cywilizacyjnymi (astma, alergie, choroby nowotworowe), a także
czynnikami związanymi nieodłącznie z życiem współczesnego człowieka, takimi jak zapylenie,
hałas czy stres. Wyniki testów nowego narzędzia do zarządzania jakością powietrza, opraco−
wanego w ramach projektu Unii Europejskiej URBAN−EXPOSURE (2005), przeprowadzone
w Oslo (Norwegia), Haifie (Izrael) oraz Katowicach (Polska) świadczą, że obecnie czynnikami
decydującymi o stopniu narażenia zdrowia mieszkańców są: stan techniczny i wyposażenie
budynków mieszkalnych, jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych (mieszkanie, sta−
nowisko pracy, pomieszczenia szkolne), styl życia (używki, miejsce, czas i rodzaj wypoczynku).

Na tym tle udział i zaangażowanie Ministerstwa Środowiska w opracowaniu i realizacji
w latach 2003–2005 Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” (PW)1  jest racjonalną
konsekwencją znaczenia, jakie nadano kryteriom zdrowia w działaniach na rzecz środowiska
(Dokumenty Końcowe…, 1998; Konstytucja RP, 1997; Polityka Ekologiczna Państwa, 2002;
Wieloletni Program Rządowy „Środowisko a Zdrowie”, 2000). Kluczowe obszary badawcze
Programu dobrano w taki sposób, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki
zarządzania środowiskiem postrzeganej poprzez pryzmat zdrowia człowieka, jak i na pytania
dotyczące wybranych procesów i mechanizmów kształtujących relacje środowisko – zdrowie
człowieka. Integralną część Programu stanowią działania informacyjno−promocyjne przyczy−
niające się do:

a) upowszechnienia w Polsce informacji o działaniach systemowych zmierzających do ogra−
niczenia występowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz ryzyka zdrowotnego i śro−
dowiskowego,

b) popularyzacji wzorców zachowań indywidualnych i grupowych pozwalających na ograni−
czanie jednostkowych skutków oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na zdrowie.
Działania informacyjno−promocyjne prowadzone w Programie Wieloletnim „Środowisko

a Zdrowie” w latach 2003–2005 są pierwszą próbą całościowego przedstawienia społeczeń−
stwu problematyki wpływu środowiskowych zagrożeń na zdrowie, ze szczególnym uwzględ−
nieniem informacji o narzędziach zarządzania środowiskowego, takich jak ocena ryzyka zdro−
wotnego, ocena oddziaływania na środowisko, strategie rozwoju czy lokalny plan działań na
rzecz środowiska i zdrowia. Strategia komunikacji opracowana dla Programu Wieloletniego
zakłada, że podstawą dialogu społecznego jest zrozumienie publiczności i zbudowanie pomo−
stu porozumienia w kontakcie pomiędzy odbiorcami a naukowcami, ekspertami i osobami za−
rządzającymi środowiskiem, a także, że współczesny świat opiera się na wiedzy i informacji.
Z tego względu Internet jako narzędzie przekazu zarówno wiedzy, jak i informacji, wykorzy−
stujące techniki multimedialne, stwarza nieograniczone wręcz możliwości. Potencjał technolo−
giczny Internetu umożliwia łatwe i szybkie przekazanie informacji, zapewnia coraz skutecz−
niejszą komunikację obustronną, daje możliwość przechowywania informacji, do której dostęp
ma nieporównywalnie większa liczba ludzi, a także umożliwia reprodukowalność informacji
bez straty jej wartości.

Strona internetowa PW „Środowisko a Zdrowie”

Tak jak w wypadku wielu innych programów, projektów czy kampanii oś działań infor−
macyjno−promocyjnych w Programie Wieloletnim „Środowisko a Zdrowie” stanowi strona in−
ternetowa (http://www.ietu.katowice.pl/wpr). Powstała w 2003 roku w celu pokazywania
społeczeństwu przebiegu oraz rezultatów projektów badawczych realizowanych w ramach
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216 Rozdział III – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Programu. Strona miała pełnić funkcję informacyjną, a przekaz został ukierunkowany
głównie na specjalistów i ekspertów oraz na przedstawicieli wybranych grup celowych: admi−
nistracji państwowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych,
organizacji ekologicznych i konsumenckich.

Jednak analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2003–
–2004 wśród społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych, dotyczących m.in. znajomości
czynników środowiskowych i wiedzy o ich wpływie na zdrowie, a także oceny dostępu do
informacji na ten temat spowodowała weryfikację funkcji, adresatów oraz treści przekazu.
Badania te wykazały bowiem, że około 80% dorosłych Polaków dostrzega wprawdzie związek
pomiędzy zdrowiem człowieka i stanem środowiska naturalnego, a spośród osób, które do−
strzegają ten związek 85% uważa, że zanieczyszczenia środowiska mogą istotnie wpływać na
pogorszenie stanu zdrowia, to jednak świadomość ta nie przekłada się na odpowiednie dzia−
łania. Na liście działań wskazywanych przez Polaków jako służące poprawie stanu środowi−
ska i ochronie zdrowia brak jest zachowań ograniczających wpływ hałasu, toksycznych chemi−
kaliów, np. azbestu, PCB, promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto we wszystkich ba−
danych grupach podkreślano brak dostępnej informacji na ten temat i konieczność współpracy
różnych organizacji i grup społecznych.

Od 2004 roku strona internetowa Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” pełni
funkcję informacyjną, edukacyjną oraz inicjującą i wspierającą partnerstwo. Jej adresaci to:

• eksperci, specjaliści ochrony środowiska,
• przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej,
• organizacje pozarządowe działające na polu ochrony środowiska i promocji zdrowia,
• podmioty gospodarcze,
• media,
• społeczeństwo, a w nim:

– jednostka, rodzina,
– lekarze rodzinni,
– społeczność lokalna,
– grupy interesu,
– nauczyciele.
Z tego względu wśród informacji zamieszczanych na stronie można wyróżnić informację

specjalistyczną oraz ogólnospołeczną. Zróżnicowane techniki przekazu informacji (komunika−
ty, prezentacje, artykuły, skróty, materiały promocyjne) służą przekazaniu wiedzy, aktualnych
wiadomości oraz wzmocnieniu siły oddziaływania określonych treści, głównie motywacji.

Zawartość strony internetowej PW „Środowisko a Zdrowie”

Nawigację po stronach Wieloletniego Programu „Środowisko a Zdrowie” umożliwia umie−
szczone na szarym pasku w lewej części ekranu menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tema−
tycznych, w których są zestawione udostępniane informacje. W obrębie grup tematycznych,
w zależności od charakteru, informacje podzielono na kolejne tematy lub wykazy/listy. Z gór−
nej belki można wejść na podstrony zawierające:

• opisy projektów badawczych realizowanych w ramach Programu oraz stale aktualizowa−
ne informacje o ich przebiegu i uzyskiwanych rezultatach (dostępne również w formie pu−
blikacji oraz prezentacji),
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• dokumenty międzynarodowe i krajowe dotyczące zdrowia środowiskowego, e−biuletyn,
• linki do stron internetowych polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się problema−

tyką zdrowia środowiskowego oraz stron tematycznych, według obszarów problemowych,
• dane adresowe realizatorów Programu.

Na prawej belce znajdują się banery trwających obecnie kampanii promocyjnych i akcji,
których tematyka dotyczy środowiskowych czynników zagrożenia zdrowia, np. emisji spalin
(Dzień bez samochodu), czystości i dostępu do wody (Woda pitna), hałasu (Stop hałasowi),
wypalania traw, usuwania z najbliższego otoczenia odpadów (Sprzątanie Świata).

W części informacyjnej na stronie głównej są publikowane wiadomości i komunikaty
o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie oraz komunikaty i zaproszenia na konferencje,
spotkania, szkolenia itp. Informacje są uszeregowane chronologicznie – od najbardziej aktual−
nej do wiadomości archiwalnych. Najnowsze wiadomości pojawiają się w środkowym oknie
strony głównej. W serwisie prasowym są zamieszczane komunikaty prasowe dla dziennikarzy
o zdarzeniach istotnych dla realizacji PW oraz dla problematyki zdrowia środowiskowego.
Udostępniane są także artykuły opublikowane w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Galeria za−
wiera fotoreportaże z imprez zorganizowanych w ramach Programu Wieloletniego – seminaria,
konferencje, konkursy.

Interaktywny charakter nadaje stronie forum, uruchomione w 2004 roku, które umożliwia
wymianę informacji, poglądów, doświadczeń ze wszystkimi zainteresowanymi problematyką
zdrowia środowiskowego oraz materiały wymagające odpowiedzi, np. ankiety dla organizacji
pozarządowych i jednostek samorządowych.

Szczególną pozycję stanowi wydawany w ramach Programu e−biuletyn, którego zadaniem
jest prezentacja informacji dotyczących aktualnych spraw związanych ze zmniejszaniem wpły−
wu środowiskowych zagrożeń na zdrowie człowieka. Biuletyn stanowi także forum wymiany
informacji pomiędzy realizatorami PW a jego odbiorcami i w ten sposób przyczynia się do
umacniania partnerstwa na rzecz zdrowia środowiskowego. Poszczególne numery e−biuletynu
są dostępne w formie plików pdf.

W części edukacyjnej znajdują się podstrony zawierające:
• listę faktów (wydarzeń, zapisów) najważniejszych dla tworzenia i rozwoju procesu inte−

gracji obszarów środowiska i zdrowia,
• słownik terminów związanych z zagadnieniami środowiskowych zagrożeń zdrowia,
• dokumenty międzynarodowe i krajowe dotyczące zdrowia środowiskowego,
• publikacje i materiały różnych organizacji,
• materiały konferencyjne (artykuły, prezentacje),
• materiały szkoleniowe.

Dla tych wszystkich, którzy poszukują syntetycznej informacji, są opracowywane krótkie
zestawienia podstawowych danych dotyczących stanu środowiska i skutków wpływu czynni−
ków środowiskowych na zdrowie, publikowane pod hasłem „Czy wiesz, że…”.

Materiały promocyjne, z których może skorzystać użytkownik, to ulotki, postery, tapety
(w formie plików do pobrania).

W. Jarosz, J. Brol, B. Jarzębska, Z. Nowińska, P. Przewoźnik – Wykorzystanie…



218 Rozdział III – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Statystyka odwiedzin strony internetowej PW „Środowisko a Zdrowie”

Od listopada 2003 do maja 2005 r. całkowita liczba odwiedzin na stronie internetowej
Programu Wieloletniego wynosiła 19 963, średnia liczba wejść w ciągu miesiąca wynosiła 1505,
a największa zanotowana liczba odwiedzin w jednym miesiącu to 3082 – rys. 1. W ciągu dnia
strona jest odwiedzana około 100 razy – rys. 2.

Rysunek 1. Liczba odwiedzin strony internetowej Programu Wieloletniego
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„Środowisko a Zdrowie” od stycznia do sierpnia 2005 roku

Rysunek 2. Liczba odwiedzin strony internetowej Programu Wieloletniego „Środowisko
a Zdrowie” na przykładzie czerwca 2005 roku

Zwiększenie zainteresowania informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej obser−
wowano każdorazowo po spotkaniach z młodzieżą szkolną, przedstawicielami jednostek ad−
ministracji publicznej czy organizacji pozarządowych oraz po każdorazowej wysyłce e−biulety−
nu wydawanego cyklicznie w ramach promocji Programu.

Nie bez wpływu na liczbę odwiedzających stronę internetową były również publikacje
w czasopismach patronów medialnych oraz informacje w mediach lokalnych, towarzyszące
opracowywaniu Lokalnego Planu dla Miasta i Gminy Olkusz (LPDŚZ).

Wzmocnienie przekazu
Szczególnie istotną rolę we wzmacnianiu przekazu odgrywa popularyzacja adresu strony

internetowej Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie”, gdyż 90% interneautów dociera
do strony za pośrednictwem wyszukiwarek. Ogromne znaczenie ma więc właściwe pozycjono−
wanie strony,2 gwarantujące pojawienie się na pierwszych dwóch stronach wyników wyszuki−
wania. Jednak wzmocnieniu przekazu służy przede wszystkim zastosowanie różnych technik
przekazu, dobranych pod kątem odbiorcy. W Programie wykorzystano materiały drukowane
(ulotki, broszury, wydawnictwa zwarte, materiały konferencyjne), wystawy (postery, prace
plastyczne), seminaria, konferencje, wykłady, szkolenia, warsztaty dla młodzieży, publikacje
prasowe, prezentacje multimedialne. Na str. 220 przedstawiono dwa przykłady zróżnicowane−
go doboru technik przekazu w zależności od odbiorcy.

W. Jarosz, J. Brol, B. Jarzębska, Z. Nowińska, P. Przewoźnik – Wykorzystanie…
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Podsumowanie

Działania promocyjne prowadzone w ramach Programu Wieloletniego „Środowisko
a Zdrowie” uzyskały aprobatę społeczną, co znalazło potwierdzenie w pozytywnych opiniach
m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, organizacji pozarządowych zajmują−
cych się problematyką zdrowia i środowiska oraz przedstawicieli administracji samorządowej.
Dowodzi tego również rosnąca systematycznie popularność strony internetowej Programu.

Zadaniem strony internetowej tego Programu jest przekaz wiedzy i informacji w celu pod−
niesienia poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki środowiskowych zagrożeń
zdrowia oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie ich identyfikacji i przeciwdziała−
niu negatywnym skutkom zdrowotnym. Trzy lata funkcjonowania strony i prowadzonych rów−
nolegle badań ankietowych (społeczeństwa, administracji samorządowej, podmiotów gospo−
darczych, organizacji pozarządowych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)
wykazały konieczność wprowadzenia funkcji edukacyjnej, ponieważ konsumpcyjny styl życia
i brak wiedzy na temat zdrowotnych skutków czynników środowiskowych oraz w dalszym
ciągu raczej deklaratywna i mało aktywna postawa większości społeczeństwa nie prowadzi do
ograniczania ryzyka zdrowotnego (Jarosz i inni, 2003; Jarosz inni, 2004).

W przyszłości celem tej strony będzie zatem dostarczenie wiedzy i pokazanie metod, na−
rzędzi i umiejętności, które pozwolą na zgłębianie procesów zachodzących w środowisku oraz
nauczenie dokonywania krytycznych wyborów, dzięki którym poprawi się stan środowiska
i wzrośnie szansa na lepsze zdrowie nie tylko nas, ale także przyszłych pokoleń. Zrozumienie
procesów zachodzących na styku obszaru środowiska i zdrowia wymaga myślenia systemo−
wego w miejsce linearnego, czyli widzenia wielokierunkowych wzajemnych relacji zamiast line−
arnych łańcuchów przyczynowo−skutkowych, widzenia procesów zmian. Przekaz multimedial−
ny stwarza tu ogromne możliwości edukacyjne.

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na zdrowie dzieci i ludzi star−
szych jako grup społecznych o największej wrażliwości zdrowotnej. Troska o zdrowie i rozwój
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dzieci jest podstawowym celem ludzkości i wynika z podstawowych zasad etyki – jako dba−
łość o najsłabszych i bezbronnych. Skupienie uwagi na zdrowiu dzieci ma jednak również inny
wymiar: jest działaniem prowadzonym w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju
ludzkości i wychowaniu zdrowych i świadomych obywateli. Praktyka wykazuje wielkie zaan−
gażowanie dzieci w działania na rzecz środowiska, np. podczas wdrażania programów selek−
tywnej zbiórki odpadów dzieci są najlepszymi nauczycielami dorosłych i inicjatorami działań
prośrodowiskowych w rodzinie. Są również innowatorami posługiwania się technologią infor−
macyjną. Ta aktywność dzieci powinna zostać w pełni wykorzystana w edukacji z zakresu
zdrowia środowiskowego. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania do korzystania
z możliwości nowych technologii teleinformacyjnych, selekcjonowania i syntetyzowania oraz
analizowania informacji.

Zapraszamy do współpracy i odwiedzania strony internetowej Programu Wieloletniego
„Środowisko a Zdrowie”: www.ietu.katowice.pl/wpr
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ny Uchwałą nr 64/2001 Rady Ministrów z 5 czerwca 2001 r.
2  Pozycjonowanie stron WWW można najprościej określić jako wpływ na ich ranking

w wyszukiwarkach, z których każda ma swoje własne kryteria pozycjonowania. Wyszu−
kiwarki mogą generować nawet do 75% ruchu internautów dla dobrze zoptymalizowanej
i wypozycjonowanej strony.
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Psychosynteza – edukacja do zrównoważonego
rozwoju człowieka i środowiska

Zrównoważony rozwój jest pojęciem bardzo szerokim. Wymaga integracji wielu dziedzin,
zarówno nauki jak i praktyki, ukazywania tysięcy zależności i punktów widzenia, jak i kon−
kretnych działań społecznych i ich wzajemnego harmonizowania i znajdowania czynników rów−
noważenia. Kluczowym warunkiem wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju,
zarówno dla ochrony środowiska przed totalną degradacją, jak i dla zachowania go w niezmie−
nionym stanie dla przyszłych pokoleń, jest edukacja społeczna. Została ona zapisana w wielu
dokumentach międzynarodowych i krajowych jako efekt Konferencji „Szczytu Ziemi” w 1992
roku w Rio de Janeiro. Tego rodzaju edukacja ma dążyć do naprawy ekosystemu od poziomu
lokalnego do globalnego, ale także ma spowodować zmianę społecznej świadomości w kierun−
ku innego stylu życia, uczenia każdej indywidualnej jednostki – od dziecka/ucznia zaczynając
– zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, nowych zachowań i wartości, które wspierają
„zdrowe i efektywne życie w harmonii ze środowiskiem”.

Co znaczy zrównoważony rozwój? Jest to harmonijny, naturalny proces wzrostu, odno−
szący się do wszystkich sfer funkcjonowania człowieka: zmysłów, fizycznego, emocjonalnego,
intelektualnego, intuicyjnego, wolitywnego, etycznego, w konsekwencji prowadzący do
zbudowania zdrowej osobowości dziecka–dorosłego–rodziny– społeczności–środowiska. Ozna−
cza to, że dotyczy on każdego człowieka. Edukacja do zrównoważonego rozwoju wymaga
włączenia indywidualnego rozwoju i samoświadomości. Zdrowe środowisko zaczyna się od zdro−
wego indywidualnego człowieka. Nie możemy mówić o zdrowiu  i zrównoważonym rozwoju
osobno, pozbawiając ich szerszego kontekstu, bez włączania holistycznie widzianego zdrowia
i rozwoju człowieka oraz planety.

Od 1997 roku Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” a następnie Instytut Psycho−
syntezy – Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka w swoich programach
edukacyjnych opartych o psychosyntezę kładą nacisk na świadome kształtowanie takiego
modelu całościowej (holistycznej) edukacji, która w przyszłości może dać pozytywne następ−
stwa dla jednostki i środowiska, podkreślając zasadę Hipokratesa zastosowaną w całej eduka−
cji: po pierwsze nie szkodzić. Jest to ustawiczna edukacja, trwająca całe życie, zaczynająca się od
najmłodszych lat; uczy: jak być zdrowym (promocji zdrowia), jak nie szkodzić sobie, a co za
tym idzie – innym i środowisku, jak żyć w zgodzie ze sobą, innymi i otaczającym światem.
Edukacja tego rodzaju zaczyna się więc od jednostki, promując jej całościowo rozumiane zdro−
wie i zrównoważony rozwój, co w efekcie przekłada się na aktywność społeczną – dla wspie−
rania zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

W centrum uwagi zrównoważonego rozwoju jest więc człowiek, jego harmonijny rozwój
i w efekcie aktywność dla wspierania zdrowego środowiska. Podstawowym priorytetem edu−
kacyjnym staje się więc zrozumienie pojęcia zdrowie w szerszej perspektywie – od zdrowia in−
dywidualnego do globalnego. Zdrowie wymaga zdolności do efektywnego zarządzania w kon−
tekście środowiska, poszukiwania zależności zdrowia fizycznego, biologicznego, psychicznego,
ekonomicznego i społecznego. Wymusza to uwzględnienie nie tylko czystej wody, powie
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trza, urządzeń sanitarnych, zdrowego mieszkania itp., ale i indywidualnych postaw, zachowań
i wartości, odpowiedniej żywności i zdrowego stylu życia, wzajemnych ich zależności od po−
ziomu samoedukacji, samoświadomości ekologicznej i obywatelskiej.

Roberto Assagioli, twórca psychosyntezy, uważał ludzkie ciało za wielki ekosystem o istot−
nym znaczeniu dla relacji ze wszystkimi ekosystemami kosmosu. Carla Brennan pisze, że kry−
zys ekologiczny wzywa nas do ratowania nie tyle jakiejś zewnętrznej planety, ale obudzenia i rato−
wania naszej natury. Powinniśmy żyć w harmonii i pokoju z innymi i środowiskiem. Mając wiele
talentów i predyspozycji, możemy użyć ich zarówno do zniszczenia, jak i do wspierania  życia.
Właśnie to mamy wspierać, mając na uwadze zrównoważony rozwój każdego człowieka, ba−
zując na psychosyntezie.

Prowadzone od 1998 roku programy zrównoważonego rozwoju „edukacji siebie samych”
dla nauczycieli i dzieci, jak i dla innych środowisk, są oparte na psychosyntezie – psychologii
całego człowieka, włączając jego duchowy aspekt (której twórcą był dr Roberto Assagioli –
patrz hasła psychosyntezy w Encyklopedii Pedagogicznej XXI w. ). Są to programy psychoedu−
kacji, budzenia odpowiedzialności za swój własny rozwój i poczucie dobrostanu (zdrowie fi−
zyczne i psychiczne), budowanie hierarchii wartości, znajdowanie własnej podmiotowości we
wszystkich aspektach życia – osobistego, zawodowego i społecznego. Projekt włącza całościo−
wy system promocji zdrowia (zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, wychodząc od zdro−
wia indywidualnego do zdrowych relacji międzyludzkich i zdrowego środowiska). Staje się
przez to programem zintegrowanym – właśnie zrównoważonym. W ten sposób poprawia ja−
kość życia osobistego, buduje zdrowe relacje, związki, rodziny i bardziej zdrowe społeczeń−
stwo. Podnosi także jakość życia poprzez promowanie zdrowego stylu w kontekście ochrony
środowiska, postaw i zachowań, systemu wartości i etyki (zachowań proekologicznych). Wspie−
ra budowanie społeczeństwa zrównoważonego rozwoju. Otwiera możliwość przygotowania
edukatorów zrównoważonego rozwoju.

Świadomość ekologiczna to świadomość szeroko pojętego zdrowia. Jest to stałe równoważe−
nie potrzeb zdrowotnych (w tym niematerialnych) człowieka i zachowania zdrowego środowi−
ska. Do tego celu potrzeba głębokiego zrozumienia zasad zrównoważonego indywidualnego roz−
woju i obudzenia wewnętrznej motywacji do ich wspierania – a więc wychodzenia od siebie.
Tego rodzaju podejście umożliwia kształtowanie zdrowych  postaw i wartości, które zaczną
tworzyć osobową i zbiorową tożsamość, rozpoczynając od pojedynczego człowieka: ucznia,
nauczyciela, na zbiorowości rodzinnej, społeczności lokalnej i otaczającym środowisku kończąc.

Nie ma bowiem edukacji ekologicznej bez wyjścia od siebie i jednocześnie myślenia global−
nego, odczuwania i działania, łączenia tego, co z serca, umysłu i ducha, materialnego świata
z głębokimi potrzebami ludzkimi i poszukiwania sensu życia na poziomie indywidualnym
i globalnym. Tego rodzaju podejście staje się naturalne dla człowieka w kontakcie z jego głę−
boką naturą, a wyjątkowo pomocna staje się psychosynteza, poszerzanie samoświadomości,
emocjonalnego i humanistycznego  wymiaru człowieka i świadomości ekologicznej.

My, edukatorzy początku XXI wieku, mamy świadomość odkryć fizyki kwantowej,
a szczególnie tego, że stan naszego umysłu ma fundamentalny wpływ na stan środowiska
i jest zarówno kluczem do indywidualnej edukacji, jak i ekologicznych działań, i to zarówno
wspierających, jak i destrukcyjnych.

Poprzez edukację społeczną, obejmującą wszystkich, zasady zrównoważonego rozwoju
mogą się przekładać na konkretną aktywność w danym środowisku: od kształtowania zdrowe−
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go stylu życia w klasie, zdrowe zachowania, nawyki, postawy sprzyjające ochronie zdrowia
i życia we wszystkich jego przejawach, poprzez przygotowanie do partnerstwa i współdziała−
nia w szkole, po oddziaływania rodzinne, zawodowe, na społeczności lokalnej i liderach ochro−
ny środowiska kończąc.

Istotą ekorozwoju jako procesu jest zmiana mentalności i hierarchii wartości poszczegól−
nego człowieka – z mieć (w sensie dóbr materialnych) – do być, gdzie wartości duchowe, este−
tyczne, emocjonalne zastępują część dóbr materialnych.

To właśnie stanowi sedno polityki oświatowej wprowadzanej oddolnie jako proces wycho−
wania społecznego od najniższego szczebla kształcenia, czyli dziecka, ukierunkowanej na sa−
modoskonalenie, samowychowanie, samodzielność, uczenie odpowiedzialności za siebie, swoje
zdrowie i życie oraz zdrowie innych (środowisko), współdziałanie i partnerstwo. Jest to także
wspieranie indywidualnych talentów, predyspozycji, odkrywania ich w sobie (edukacji do roz−
woju), poczucia siebie i swoich możliwości dla służenia swoimi działaniami innym, dla uświa−
damiania sobie kim jestem? co robię? dokąd zmierzam?

Poszerzanie samoświadomości pozwala na wyrażanie siebie dla innych, artykułowania
własnej tożsamości, indywidualnych korzeni, a zwielokrotnione w ludziach (społecznej świa−
domości) prowadzi do pokazywania i konstruowania poczucia tożsamości lokalnej i narodowej.

Uświadamianie sobie swoich indywidualnych postaw i nawyków pozwala na zmiany,
„aby nie szkodzić innym”, a to prowadzi do kształtowania postaw zbiorowych poprzez wła−
sny przykład, autorytet.

Tutaj sama rola nauczyciela/wychowawcy/edukatora jest bezprecedensowa. To on, ma−
jąc poczucie siebie, swojej podmiotowości i tego, co robi, umie taką postawę zaszczepić innym,
pobudzić do działania.

Jest to także „wydobywanie” (educere łac. etymologia słowa, ujawnianie tego, co ukryte
w środku) postaw twórczych, odnajdywania własnych mocnych stron, wypracowywania języ−
ka komunikacji dla tworzenia nowej jakości – człowieka, środowiska i świata.

Jak wspomniałam wyżej, zrównoważony rozwój dziecka odnosi się do aspektów każdej
zmiany, którym podlega organizm, i zaspokojenia dziecięcych potrzeb. Najbardziej fundamen−
talna jest potrzeba miłości i bezpieczeństwa, w tym atmosfera w domu, przedszkolu, szkole,
wspierająca harmonijne tworzenie osobowości, szczególnie jej psychoduchowego aspek−
tu. Głównym zadaniem rodziców i nauczycieli jest uwrażliwienie na naturalne potrzeby dziec−
ka, a nie ich ignorowanie, wspieranie wewnętrznej integralności.

Harmonijny wzrost jest więc złożoną koncepcją jako świadome wspieranie rozwoju całego
organizmu i ochrona wszystkich potrzeb dziecka – naturalnych/psychologicznych w kierunku
zaspokojenia fizycznych i psychoduchowych. Jest to edukacja dla przyszłości – której skutki bę−
dziemy widzieć dopiero w przyszłości (oby nie na naszych błędach).

Roberto Assagioli powiedział: kiedy coś przychodzi na czas – jest to edukacja; gdy za późno
– to terapia. Tak więc, aby zapobiec tej terapii – dla człowieka i środowiska – niezbędne jest
rozpoczęcie jak najszybciej edukacji, w tym wychowania i samowychowania.

Edukacja do zrównoważonego rozwoju wymaga więc włączenia indywidualnego wzrostu
i indywidualnej świadomości. Nie możemy mówić o zdrowiu i zrównoważonym rozwoju bez
włączenia całościowego pojęcia zdrowia i wzrostu – człowieka i planety.

Współczesna nowa pedagogika winna być ściśle złączona z holistycznym paradygmatem
i dotyczyć człowieka i jego miejsca we wszechświecie, głosić jedność wszystkich bytów. Nowa
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pedagogika powinna włączać zarówno dorosłych, jak i dzieci w jeden ciąg życia, niekończący
się proces wzrastania, ponieważ jej celem jest tworzenie „jakości” człowieka i jego relacji
z innymi i Ziemią.

Naturalny świat jest nieograniczonym źródłem i podstawą zmysłowych doświadczeń czło−
wieka. Nie można odcinać człowieka od jego korzeni życia i relacji. A. Jawłowska uważa, że
sensoryczna deprywacja, mająca swe źródło w „ułomnej” edukacji, powoduje „odczłowiecza−
nie” poszczególnej jednostki. Poprzez edukację psychologiczną, prowadzoną w oparciu o psy−
chosyntezę, można przywrócić bardziej ścisłe emocjonalne więzi nie tylko z naturą, ale z inny−
mi ludźmi i samym sobą.

Holistyczna edukacja, jaką umożliwia psychosynteza, wspiera całego człowieka, zarówno
jego umysł, serce, emocje, jak i ducha. Dzięki temu nauczanie staje się złączone z psyche, zmie−
niając zachowania i pomagając budować nową wizję świata.

Edukatorzy XXI wieku mają obowiązek pamiętać o  obszarach nieświadomego umysłu,
ze względu na jego ogromny wpływ na zachowania i uczenie. Nieobecność w edukacji odkryć
takich dziedzin nauki, które opisują w sposób systematyczny i jednocześnie praktyczny do−
świadczenie człowieka, czyni samego uczącego się  maszyną pozbawioną potrzeb, emocji,
wyobraźni i intuicji. To przynosi także neurologiczne zaburzenia. Świadomość to nie tylko to,
kim jesteśmy na zewnątrz dla innych, ale to wszystko, co nas tworzy od środka.

Jednostka ludzka nie jest centrum wszechświata. Mamy jako ludzie specjalne dary: reflek−
syjną samoświadomość, patrzenie w przyszłość, planowanie i budowanie strategii, kreatywny
geniusz, zdolność do działania poza świadomymi wyborami. Ludzkość może te dary użyć
przeciwko sobie, może je jednak w sposób uświadomiony wykorzystać dla swego dobra, two−
rząc zrównoważoną przyszłość dla wszystkich form życia na Ziemi.

Wyżej przedstawione założenia spełnia holistyczna psychosynteza, umożliwiająca wzięcie
pod uwagę nie tylko reperację (terapię) tego, co zostało do tej pory zniszczone, zdegradowane
w zdrowiu i życiu człowieka i Ziemi, ale także wspomaganie indywidualnego dziecka w uczeniu no−
wych zachowań i postaw promujących zdrowie i spokojne życie w harmonii ze środowiskiem.

Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, potrzebne są: zrównoważona jednostka ze zrówno−
ważoną osobowością, zdrowe rodziny, klasy, szkoły, miejsca pracy, zrównoważony biznes
i przemysł, zrównoważona administracja i polityka służące zrównoważonemu rozwojowi Ziemi.
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Doświadczenia w edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju – projekt „TREAM”

Działalność KAPE S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jest krajowym konsultantem w sprawach
zrównoważonej polityki energetycznej. Wykonuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą,
ekspercką i szkoleniową w obszarach zrównoważonego budownictwa, ochrony środowiska
naturalnego związanej z procesami energetycznymi, polityki samorządowej w zakresie zrów−
noważonego rozwoju i planowania energetycznego, wprowadzania mechanizmów finansowa−
nia małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł ener−
gii oraz prowadzenia kampanii promocyjnych i edukacyjnych mających na celu wzrost świa−
domości społecznej na temat poszanowania energii.

Projekt „TREAM”

KAPE S.A. bierze udział w wielu projektach międzynarodowych. Wśród nich są projekty
związane z edukacją ekologiczną. Jednym z nich jest „TREAM” – Transforming the market for
energy efficient appliances and products through the use of appliance information systems
(Transformacja rynku artykułów gospodarstwa domowego w kierunku zastosowań urządzeń
energooszczędnych poprzez wykorzystanie centralnej bazy danych EAIS). Projekt ten jest reali−
zowany w ramach programu Unii Europejskiej SAVE II. Rozpoczął się w maju 2003 r., a za−
kończy się w październiku 2005 r. Realizatorami projektu, oprócz Polski, są następujące kraje:
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Rumunia, Hiszpania, Austria, Portugalia i Czechy.

Jednym z celów tego projektu, obok wspierania rozwoju technologii urządzeń efektyw−
nych energetycznie i pomocy potencjalnym nabywcom w podjęciu racjonalnej decyzji przy za−
kupie urządzeń, jest edukacja młodzieży w zakresie efektywnego użytkowania oraz odnawial−
nych źródeł energii. W ramach projektu powstała baza danych energooszczędnych urządzeń
gospodarstwa domowego, tzw. Europejski System Informacji o Urządzeniach EAIS (z ang.
European Appliance Information System). Baza danych służy m.in. jako pomoc przy realizo−
waniu programów edukacyjnych poszerzających wiedzę o etykietach energetycznych, efektyw−
nych energetycznie rozwiązaniach technicznych i postępowaniu użytkowników urządzeń. Re−
alizacja tej części projektu wpłynęła także na szerzenie świadomości europejskich producen−
tów sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń biurowych oraz elektroniki użytkowej co do
wprowadzania efektywnych energetycznie innowacji i przyczyniła się do powstania konkuren−
cyjnego rynku dla tego typu urządzeń. Inicjatywa ma charakter projektu publicznego, którego
beneficjentem jest społeczeństwo. Umożliwia także realizację dyrektyw UE dotyczących etykie−
towania urządzeń. Baza danych jest dostępna w Internecie pod adresem www.eais.info.

W projekcie podjęto również działania dążące do stworzenia programów edukacyjnych
poszerzających wiedzę przede wszystkim na temat etykiet efektywności energetycznej, efek−
tywnych energetycznie rozwiązań technicznych oraz zachowań użytkowników urządzeń.

Według założeń projektu, bezpośrednią grupą docelową szkoleń z zakresu poszanowania
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oraz odnawialnych źródeł energii są nauczyciele, których zadaniem jest przekazanie tej wiedzy
uczniom na lekcjach. W Polsce lekcje te odbywają się w ramach ścieżki ekologicznej zapisanej
w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Zakłada się, że wiedza ta trafi dalej od uczniów
do ich rodziców. Uznano, że jest to najbardziej efektywna strategia rozpowszechniania wiedzy
i informacji na temat poszanowania energii. Zakres edukacji obejmuje następujące zagadnienia:

M. Mazurkiewicz – Doświadczenia w edukacji na rzecz zrównoważonego…
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• Globalne ocieplenie, w tym:
– Czym jest energia?
– Różne źródła energii
– Co możemy zrobić, aby zatrzymać globalne ocieplenie?
– Odnawialne źródła energii

• Etykiety produktów, w tym:
– Co to jest etykieta produktu?
– Etykiety energetyczne i chroniące środowisko
– Wykorzystanie bazy danych o urządzeniach efektywnych energetycznie
    EAIS (www.eais.info).

• Efektywne energetycznie urządzenia domowe, w tym:
– Jak efektywnie użytkować urządzenia domowe?
– Jak wybierać urządzenia domowe?
– Ile energii i pieniędzy możemy zaoszczędzić, użytkując odpowiednio urządzenia
   domowe?
– Domowy audyt energetyczny
– Skutki ekologiczne efektywnego wykorzystywania energii

Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizuje szkolenia dla nauczycieli szkół pod−
stawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, które są prowadzone przez eksper−
tów z KAPE S.A. Chęć zorganizowania szkolenia zgłasza szkoła, grupa nauczycieli, gmina,
miasto, ośrodek metodyczny bądź organizacja ekologiczna. Szkolenia są organizowane w sie−
dzibie KAPE S.A. w Warszawie, wg kolejności zgłoszeń. Istnieje również możliwość zaprosze−
nia eksperta, który przyjedzie na miejsce szkolenia. Po szkoleniu nauczyciel otrzymuje za−
świadczenie wydane przez KAPE S.A. oraz zestaw materiałów dydaktycznych. Szkolenia oraz
materiały są bezpłatne, a organizator nie ponosi także kosztów pobytu eksperta. Program szko−
lenia dla nauczycieli zawiera:

• sposoby oszczędzania energii w domu i w szkole, w tym: energooszczędne oświetlenie,
etykiety efektywności energetycznej, zasady korzystania z urządzeń gospodarstwa domo−
wego, tryb „stand−by”, oszczędność wody, energooszczędne ogrzewanie;

• przegląd odnawialnych źródeł energii, w tym: energetyka wodna, energia słoneczna, ener−
getyka wiatrowa, biomasa, biogaz, energia geotermalna, pompa ciepła, ogniwo paliwowe.

„Autobus Energetyczny”

Szkolenia dla nauczycieli połączone z edukacją młodzieży szkolnej odbywały się także
w Autobusie Energetycznym. „Autobus Energetyczny” był projektem realizowanym w ramach
unijnego programu SAVE II, trwającym od grudnia 2002 r. do sierpnia 2005 r. Autobus był
mobilnym centrum edukacyjno−informacyjnym, służącym promowaniu działań na rzecz zrów−
noważonego rozwoju oraz popularyzacji wiedzy nt. użytkowania i produkcji energii i najnow−
szych technologii energetycznych, a także udzielaniu porad, prowadzaniu prezentacji, wykła−
dów, warsztatów i szkoleń na obszarze całej Polski. Wykorzystano w tym celu specjalnie do−
stosowany autobus miejski, wyposażony w plansze i materiały informacyjne, stanowi−
ska komputerowe, dostęp do Internetu, modele demonstracyjne, część konferencyjną i sprzęt
do prezentacji multimedialnych.

Dwójka ekspertów odwiedzała autobusem miasta i wsie, gdzie był on udostępniony do
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zwiedzania. Eksperci udzielali porad, prowadzili wykłady i prezentacje oraz warsztaty
i seminaria dla różnych grup odbiorców. Patronatem merytorycznym kampanię tę objęły: Mini−
sterstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Komi−
tetu Integracji Europejskiej.

Efektem projektu jest m.in. rozpowszechnienie edukacji ekologicznej w szkołach, podej−
mowanie przez użytkowników energii działań energooszczędnych w gospodarstwach domo−
wych (m.in. zakup żarówek energooszczędnych i działania termomodernizacyjne), większa licz−
ba inwestycji w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz większy nacisk na efektywne
wykorzystanie energii w planach energetycznych gmin.

Materiały edukacyjne wydane przez KAPE S.A.

W ramach projektu „TREAM” wydano broszury, które są rozprowadzane wśród nauczy−
cieli i służą im jako pomoc dydaktyczna na lekcjach.

Broszury to zestaw scenariuszy zajęć na temat poszanowania energii. Tematy zostały
dobrane w taki sposób, aby uczeń mógł się kolejno z nimi zapoznać, począwszy od zagadnień
ogólnych, np. ocieplenia globalnego, aż po zagadnienia szczegółowe i praktyczne, odnoszące
się do jego własnych doświadczeń (sposobów oszczędzania energii w domu i w szkole). Za−
sadniczym celem tych zajęć jest uświadomienie uczniom leżących w ich zasięgu możliwości
oszczędzania energii, nie tylko z pobudek ekologicznych, ale również ekonomicznych (oszczęd−
ność pieniędzy). Broszury podzielono ze względu na grupy wiekowe uczniów: klasy I–III, kla−
sy IV–VI, gimnazjum. Każda broszura zawiera przeznaczony dla nauczyciela opis poszcze−
gólnych tematów i zadań oraz załączniki, które nauczyciel może kopiować dla uczniów.

Ćwiczenia, zadania i projekty zawarte w broszurach mogą być wykonywane wariantowo
i wybierane zgodnie z czasem, możliwościami i zainteresowaniami uczniów. Poszczególne te−
maty mogą być realizowane podczas jednej lub kilku jednostek lekcyjnych jako element realiza−
cji ścieżek tematycznych albo też w formie projektów wykonywanych samodzielnie
przez uczniów w domu (pod kontrolą nauczyciela lub rodziców).

Zajęcia z dziedziny poszanowania energii można traktować jako uzupełnienie lub posze−
rzenie programu nauczania (np. przyrody, geografii, biologii, przedsiębiorczości, wychowania
obywatelskiego). Z proponowanych scenariuszy można również skorzystać w czasie zajęć po−
zalekcyjnych (np. na kółkach przedmiotowych) oraz w trakcie zielonych szkół lub innych wy−
cieczek fakultatywnych.

M. Mazurkiewicz – Doświadczenia w edukacji na rzecz zrównoważonego…

Broszury – scenariusze lekcji
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W ramach projektu „Autobus Energetyczny” wydano broszury informacyjne zawierające
porady, jak oszczędzać energię w domu, przedsiębiorstwie i gminie, oraz specjalną broszurę
dla dzieci. Broszury te są także rozprowadzane wśród nauczycieli i służą jako pomoc dydak−
tyczna na lekcjach.

Podsumowanie

Zarówno szkolenia prowadzone przez KAPE S.A., jak i materiały edukacyjne cieszą się
zainteresowaniem nauczycieli w całej Polsce. Do tej pory przeszkolono ponad trzystu nauczy−
cieli w różnych regionach kraju. „Autobus Energetyczny” został również oceniony jako bardzo
dobre narzędzie edukacji ekologicznej.

Jak wynika z doświadczeń KAPE S.A., główną barierą rozwoju edukacji ekologicznej
w zakresie poszanowania energii jest ograniczony dostęp do informacji na ten temat. Zbyt mało
poświęca się miejsca tej tematyce w podręcznikach szkolnych, a na rynku brakuje publikacji,
z których mogliby korzystać nauczyciele. Brakuje także stron internetowych zawierających ma−
teriały edukacyjne na temat oszczędzania i odnawialnych źródeł energii. Zagadnienia te powin−
ny być zawarte w programie szkolnym, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Broszury informacyjne
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Studia podyplomowe „Ekorozwój i Agenda 21” jako przykład
przygotowania nauczycieli do realizacji międzyprzedmiotowych
ścieżek edukacji ekologicznej i prozdrowotnej

Wprowadzenie – globalne problemy
i zagrożenia ekologiczne w kontekście lokalnym

Indywidualne postawy i zachowania jednostek w skali lokalnej jako przyczyny ogól−
noświatowych zagrożeń

W obecnych czasach wiele się mówi na temat globalnych zagrożeń ekologicznych mają−
cych niekorzystne skutki zarówno dla przetrwania wielu gatunków zwierząt, jak i dla zdrowia
samego człowieka. Wydaje się, że są one w dużej mierze spowodowane indywidualnymi po−
stawami i zachowaniami ludzi zamieszkujących głównie uprzemysłowione kraje półkuli pół−
nocnej. To nasze codzienne wybory życiowe, do których nie przywiązujemy zwykle zbytniej
wagi, przyczyniają się do kryzysu ekologicznego obejmującego swym zasięgiem cały ziemski glob.

Można by tu podać co najmniej dwa przykłady tego typu zależności.

Przykład 1.

Zagrożenie toksycznymi substancjami
Dałoby się tu wymienić co najmniej 3 przypadki wpływu indywidualnych ludzkich po−

staw na zagrożenie toksycznymi substancjami oraz pokusić się o określenie ich przyczyn pozo−
stających w sferze psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka. Przypadki te to:

• Korzystanie z konwencjonalnego transportu samochodowego (samochód osobowy z silni−
kiem spalinowym)
Jako przyczyny stosowania tego środka transportu można by wymienić:
– wygodę i komfort podróżowania,
– snobizm i chęć rywalizacji z innymi pod kątem posiadanych symboli materialnego pre−

stiżu,
– większe bezpieczeństwo podróżowania w miejscach zagrożonych przestępczością

w porównaniu do transportu publicznego;
• Rozwijanie przemysłowych metod produkcji w gospodarstwach rolnych i kupno wypro−

dukowanych w ten sposób towarów
Przyczyny rozwoju tego sposobu gospodarowania to:
– wysoka wydajność tego typu produkcji, a co za tym idzie, większe zyski dla produ−

centów żywności,
– niewymagające zbytniej dbałości metody uprawy i hodowli,
– brak szacunku dla przyrody i troski o naturalne środowisko,
– nieświadomość zagrożeń własnego zdrowia i ignorancja ekologiczna konsumentów;

• Stosowanie detergentów
Jako przyczyny tak powszechnego ich używania można tu podać:
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– niewiedzę i niską świadomość ekologiczną społeczeństwa,
– wygodę i łatwość ich używania,
– interesy koncernów chemicznych i wpływ reklamy.

Przykład 2.

„Dziura” ozonowa
Jedną z przyczyn problemów związanych z ubytkiem ozonu w atmosferze było stosowa−

nie na masową skalę dezodorantów zawierających freony.
Jako powody ich użytkowania można tu wymienić:

– zafałszowany wizerunek naszego ciała tworzony przez korporacje w celu maksymalizacji
zysków i propagowany poprzez kampanie reklamowe,

– ignorancję i próżność,
– wygodę użytkowania.

Konsekwencje globalnych zagrożeń w skali lokalnej

Niejako naturalną konsekwencją podanych powyżej globalnych zagrożeń w skali makro są
ich skutki obserwowane w skali lokalnej i zagrażające na co dzień zdrowiu indywidualnych
ludzi.

Skutki emisji toksycznych substancji (przykład 1.)
• Konwencjonalny transport samochodowy:

– astma,1
– choroby nowotworowe,
– alergie.2

• Rolnictwo przemysłowe:
– coraz większa akumulacja toksycznych substancji w tkankach zwierząt (w tym i czło−

wieka) w miarę posuwania się ku szczytowi łańcucha pokarmowego,
– zaburzenia układu nerwowego,
– problemy z wątrobą i nerkami,
– zniekształcenia u płodów, 3
– nowotwory. 4

• Stosowanie detergentów:
– Alergie.5
Skutki powstania „dziury” ozonowej m. in. wskutek stosowania dezodorantów (przykład 2.):
– nowotwory skóry,
– choroby oczu (katarakty). 6

Zmiana indywidualnych postaw członków lokalnych społeczności jako metoda rozwią−
zywania ogólnoświatowych problemów

Opisywane powyżej problemy mogłyby w znacznej mierze zostać w stosunkowo prosty
sposób rozwiązane bądź przynajmniej znacznie ograniczone, o ile udałoby się zmienić nawyki
obywateli krajów uprzemysłowionych. Podane tu rozwiązania stanowią tylko pewne sugestie
autora niniejszego tekstu.

• Alternatywą dla konwencjonalnego transportu samochodowego mogły by się stać  samo−
chody wyposażone w alternatywne źródła napędu (np. ogniwa paliwowe zasilane  meta−
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nolem); dobrym rozwiązaniem jest też preferowanie transportu publicznego (głównie tram−
waju, pociągu) i roweru.

• W rolnictwie jak najszybciej powinien nastąpić powrót do dawnych metod hodowli i upra−
wy niejako na nowo odkrywanych przez rolnictwo ekologiczne.

• Detergenty przydałoby się zamienić na stosunkowo szybko ulegające biodegradacji środki
czystości wyprodukowane na bazie naturalnych składników.

• Dezodoranty (pomijając już kwestię wyeliminowania stosowanych w nich poprzednio fre−
onów) można by zastąpić zawierającym naturalne składniki mydłem, z korzyścią również
dla indywidualnej higieny naszego ciała.
Kluczem do rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych jest zatem zmiana

indywidualnych postaw członków lokalnych społeczności zamieszkujących naszą planetę, głów−
nie na tzw. Północy. Można to osiągnąć na przykład poprzez oddziaływania medialne, zmiany
przepisów i obowiązującego prawa itp. Jedną z metod, którą można tu zastosować, jest rów−
nież zakrojona na szeroką skalę działalność edukacyjna prowadzona zarówno w formie insty−
tucjonalnej, jak i poprzez nieformalną edukację i akcje uświadamiające prowadzone np. przez
organizacje pozarządowe.

W ramach edukacji prowadzonej w formie instytucjonalnej bardzo ważną rolę odgrywa
kształcenie osób, które same kształcą bądź w przyszłości będą kształcić innych ludzi. Najbar−
dziej znaczącą grupą są tu nauczyciele pracujący na różnych poziomach nauczania – począw−
szy od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja a na szkołach ponadgimnazjal−
nych skończywszy. Adresowana do nich oferta edukacyjna powinna obejmować zarówno róż−
norodne formy konkretnych szkoleń tematycznych, finansowane ze środków państwa, fundacji,
środków unijnych, jak i studia podyplomowe, których koszt powinien być jak najmniejszy.
Chodzi o to, aby nie dyskryminować osób, których na komercyjne studia po prostu nie stać,
a których wiedza i umiejętności nie różnią się od wiedzy i umiejętności ich zamożniejszych
kolegów i koleżanek po fachu. Wydaje się dość oczywiste, że oferowanie pełnopłatnych form
kształcenia w dziedzinach, w których zdobywana wiedza nie jest inwestycją w doskonalenie
indywidualnych umiejętności koniecznych na pozaszkolnym rynku pracy, mija się z celem.
Niewiele osób jest gotowych płacić komercyjną cenę za niekomercyjną wiedzę i kwalifikacje.
Dlatego dzięki odpowiedniemu dofinansowania ze środków publicznych ich koszt powinien
być symboliczny bądź powinny to być studia bezpłatne. Działania podejmowane w interesie
publicznym muszą być finansowane ze środków całego społeczeństwa, gdyż w przypadku ich
zaniechania – w sytuacji braku środków finansowych u potencjalnych odbiorców – straci rów−
nież całe społeczeństwo.

Tak właśnie się dzieje w przypadku dość powszechnego analfabetyzmu ekologicznego
naszych współobywateli, który godzi w interesy zarówno dojrzewających obecnie, jak i przy−
szłych generacji. Sytuacja ta musi w najbliższym czasie ulec zmianie między innymi właśnie
dzięki zakrojonej na szeroką skalę edukacji, i to szczególnie tych, którzy przez najbliższe kilka
czy kilkanaście lat będą uczyć innych. Powinno się to stać oczywiste zarówno dla przeciętnego
obywatela, jak i dla rządzących polityków, urzędników i innych osób podejmujących te tak
ważne decyzje, których skutki będą ponoszone na przestrzeni wielu kolejnych dziesiątków lat.
Jest to zresztą w pełni zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, podniesionego w Polsce do
rangi zasady konstytucyjnej. Zakłada ona między innymi to, że decyzje będą podejmowane
z uwzględnieniem ich przyszłych skutków również dla interesów kolejnych pokoleń.
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Pomysł kształcenia idącego naprzeciw tym wyzwaniom starano się zrealizować w Wy−
ższej Szkole Zawodowej „Collegium Balticum” w Szczecinie. Prowadzone studia podyplomo−
we z zakresu ekorozwoju były tu realizowane w formule non−profit. Dzięki wsparciu sponso−
rów w postaci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Ochrony Środowiska
oraz władz uczelni ich koszt  przypadający na uczestnika wyniósł 420 zł (+ koszty wyjazdów
terenowych – ok. 100 zł), co przy kosztach kształcenia w Polsce jest kwotą dość symboliczną.

Główne założenia projektu studiów podyplomowych „Ekorozwój
i Agenda 21” jako przykład rozwiązywania globalnych problemów
poprzez działania podejmowane w skali lokalnej

Cel studiów

Głównym celem studiów było zapoznanie słuchaczy ze współczesną wiedzą na temat
szeroko rozumianej ekologii (ochrony środowiska) w oparciu o formułę zrównoważonego rozwoju.

Jako cele szczegółowe można tu również wymienić:
• Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem procesu wprowadzania zasad zrównoważonego roz−

woju w krajach Unii Europejskiej.
• Zaznajomienie uczestników z założeniami Deklaracji z Rio i Agendy 21 oraz podstawami

polskiego i międzynarodowego prawa ekologicznego.
• Przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowań formuły ekorozwoju w praktycznych działa−

niach podejmowanych w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie do realizacji międzyprzedmiotowych ścieżek edukacji ekologicznej i edu−

kacji prozdrowotnej w różnych typach  szkół (placówek oświatowych) i na różnych eta−
pach nauczania.

• Przysposobienie do wprowadzania elementów edukacji ekologicznej i edukacji prozdro−
wotnej w innych instytucjach publicznych (biblioteki, domy kultury, świetlice itp.).
Ogólnie rzecz ujmując, chodziło o wykształcenie grupy nauczycieli oraz innych osób zaan−

gażowanych w działania z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Zakłada się, że speł−
nialiby oni rolę lokalnych liderów edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nauczyciele
w swoich szkołach mogliby sprawować funkcję koordynatorów pomocnych w trakcie planowa−
nia i realizacji ścieżki edukacji ekologicznej i edukacji prozdrowotnej. Stopniowo, w trakcie
kolejnych edycji studiów, jest planowane przeszkolenie grupy nauczycieli uczących różnych
przedmiotów w tej samej szkole. Wspólnie tworzyliby oni interdyscyplinarny zespół, który re−
alizowałby treści programowe międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji ekologicznej i edukacji
prozdrowotnej. Ich wiedza i umiejętności mogłyby się również przyczynić do praktycznej reali−
zacji założeń Agendy 21 na poziomie szkoły bądź przedszkola (np. instalacji kolektora sło−
necznego czy selektywnej zbiórki odpadów). Rozwiązania postulowane w Agendzie 21 mogły−
by być też wprowadzane – w ich macierzystych instytucjach – również przez inne osoby, do
których jest adresowana oferta studiów (bibliotekarzy, pracowników domów kultury, organi−
zacji pozarządowych itp.)

Interdyscyplinarny charakter studiów

Charakterystyczne dla obecnego modelu uprawiania nauki wąskie specjalizacje przydatne
w celu dogłębnej i szczegółowej analizy badanych zjawisk okazują się jednak zawodne w przy−
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padku analizowania bardziej złożonych problemów wykraczających poza obręb danej dyscy−
pliny. Widać to wyraźnie w przypadku badań nad przyczynami kryzysu ekologicznego. Ich
analiza na płaszczyźnie wyłącznie bio−fizyko−chemicznej (emisja toksycznych substancji, wy−
mieranie gatunków, zakłócenie równowagi panującej w poszczególnych ekosystemach itp.)
koncentrująca się na analizie zjawisk występujących w obszarze nauk przyrodniczych bez ich
gruntownej analizy z perspektywy psychosocjologicznej czy filozoficznej jest z konieczności
niekompletna. Nie prowadzi do wypracowania skutecznych na dłuższą metę rozwiązań.

Dominujący współcześnie w nauce paradygmat obowiązuje również w sferze edukacji.
Słuchacze i studenci są kształceni w stosunkowo wąskich dyscyplinach, bez głębszej analizy
osiągnięć innych nauk.

Przeciwwagą dla takiego modelu jest paradygmat holistyczny i postulat kształcenia inter−
dyscyplinarnego, gdzie omawiane problemy są rozpatrywane z punktu widzenia różnych dzie−
dzin wiedzy.

Podejście takie zastosowano na studiach podyplomowych „Ekorozwój i Agenda 21”, gdzie
problemy ekologiczne są analizowane z perspektywy różnych dyscyplin naukowo−badawczych.
Przedstawiane jest zarówno podejście empiryczne (badania terenowe i laboratoryjne), jak i,
nazwijmy to, analityczno−konceptualistyczne (dociekania na płaszczyźnie filozoficzno−świato−
poglądowej).

W programie zawarto odnoszącą się do kwestii ekologicznych wiedzę z zakresu fizyki,
chemii, biologii, geografii, elementy filozofii, psychologii i innych nauk społecznych oraz ele−
menty ekonomii. W ramach przygotowania do realizacji ścieżki edukacji prozdrowotnej zapre−
zentowano również wybrane zagadnienia z zakresu profilaktyki medycznej i dietetyki.

Kadra reprezentująca różnorodne dziedziny wiedzy

W skład kadry wchodziły osoby reprezentujące różne dyscypliny nauki:
• fizyk,
• klimatolog,
• chemik,
• biolog,
• filozof,
• politolog,
• socjolog,
• psycholog,
• ekonomista,
• specjaliści z zakresu nauk inżynieryjnych,
• specjaliści z zakresu nauk rolniczych,
• specjaliści z zakresu ochrony środowiska,
• konsultanci z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w zakresie nauczania przy−

rody i edukacji ekologicznej oraz edukacji prozdrowotnej.

Dobór słuchaczy

Kryteria naboru na I edycję studiów podyplomowych „Ekorozwój i Agenda 21 w  procesie
integracji Polski z krajami Unii Europejskiej” wyglądały następująco:
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Zróżn i cowan ie  pod  wzg lędem obszaru

Słuchacze pochodzili z różnych rejonów województwa zachodniopomorskiego. Było to
podyktowane przez wzgląd na sponsora projektu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi−
ska i Gospodarki Wodnej, który finansuje zadania o zasięgu wojewódzkim. Takie były również
założenia planowanego przedsięwzięcia zawarte we wniosku o dofinansowanie.

In te rdyscypl inarność

Uczestnicy reprezentowali różnorodne dziedziny wiedzy i nauczali różnych przedmiotów
zarówno z obszaru nauk przyrodniczych, jak i dyscyplin humanistycznych. Dużą grupę stano−
wili również nauczyciele (nauczycielki) które na wczesnych etapach edukacji zajmowały się
tzw. nauczaniem zintegrowanym. Wynikało to z założeń programu studiów, których głównym
celem było przygotowanie do zaplanowania i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Uko−
ronowaniem całego przedsięwzięcia stała się wykonana metodą projektu makieta Ziemi, do
przygotowania której były potrzebne kwalifikacje nauczycieli z co najmniej kilku przedmiotów.

W i e d z a ,  p o s t a w a  i  u m i e j ę t n o ś c i

Do karty zgłoszenia słuchacze załączali materiały dokumentujące odbyte formy szkoleń
(kursy, staże, studia ) bądź prowadzone w swoim środowisku (praca, miejsce zamieszkania)
działania zmierzające do propagowania wiedzy i postaw z zakresu szeroko rozumianej edu−
kacji ekologicznej lub profilaktyki zdrowotnej. W niektórych przypadkach można było tu rów−
nież uwzględnić planowane w przyszłości działania o charakterze edukacyjnym, popularyzu−
jące idee ekorozwoju.

Program, metody pracy, zasady oceniania

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „EKOROZWÓJ I AGENDA
21 W PROCESIE INTEGRACJI POLSKI Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ”

Podstawa programowa
Obowiązkowe bloki zajęć
CZŁOWIEK I PRZYRODA, PRZYRODA I CZŁOWIEK

• Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii
• Zagrożenia środowiska – identyfikacja i sposoby przeciwdziałania
• Miniblok: Wzajemne relacje człowieka i środowiska
• Wpływ środowiska na człowieka
• Stan środowiska a kondycja psychofizyczna człowieka
• Źródła agresji wobec siebie, innych ludzi, przyrody
• Trening antystresowy (do wyboru)
• Kondycja psychofizyczna człowieka a stan środowiska

ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (EKOROZWOJU)
• Pojęcie ekorozwoju
• Miniblok: Problemy i szanse związane z globalizacją
• Miniblok: Deklaracja z Rio i Agenda 21
• Podstawy prawa ekologicznego w Polsce i w Unii Europejskiej
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Bloki zajęć do wyboru
CZŁOWIEK W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ

• Zgromadzenie Wszystkich Istot
• Obrzędy Indian Północno−amerykańskich

POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
• Rodzaje programów pomocowych
• Przygotowanie formularza aplikacji i zarządzanie projektem

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
Obowiązkowe bloki zajęć
EKOLOGICZNE, TECHNOLOGICZNE

• Woda
• Żywność
• Energia
• Miniblok: Komunikacja
• Miniblok: Przemysł
• Miniblok: Budownictwo
• Miniblok: Odpady

PRZYRODA I TURYSTYKA
• Ekoturystyka i agroturystyka
• Obszary chronione

OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA)
• Miniblok: Koncepcje prawidłowego żywienia
• Aktywny wypoczynek
• Profilaktyka uzależnień

Przedmioty obowiązkowe
• Bioetyka
• Moja wizja

ekorozwoju – podsumowanie
Przedmioty do wyboru

• Filozofia ekologiczna i ruchy ekologiczne
• Ekopsychologia

Bloki zajęć do wyboru
ŚCIEŻKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

• Treści edukacji ekologicznej
• Planowanie i realizacja edukacji ekologicznej w różnych typach placówek oświatowych

ŚCIEŻKA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
• Treści edukacji prozdrowotnej
• Planowanie i realizacja edukacji prozdrowotnej w różnych typach placówek oświatowych

Program

Po opanowaniu obowiązkowych przedmiotów zawartych w podstawie programo−
wej stworzono w nim możliwość alternatywnego wyboru przez słuchaczy kierunków dalszego
kształcenia stosownie do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Przykładowo można
było wybierać pomiędzy blokami „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami” i „Człowiek
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w kontakcie  z przyrodą”. Można było również wybrać pomiędzy przedmiotami „Filozofia
ekologiczna i ruchy ekologiczne” a „Ekopsychologią” oraz pomiędzy ścieżkami edukacji ekolo−
gicznej i prozdrowotnej.

Metody  pracy

Zajęcia były prowadzone za pomocą różnorodnych metod kształcenia. Starano się zacho−
wać odpowiednie proporcje pomiędzy wykładami a bardziej aktywizującymi słuchaczy for−
mami nauczania, takimi jak ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i treningi.

Proporcje godzinowe przedstawiały się tu następująco:
wykłady – 192 godz.
ćwiczenia – 86 godz.
konwersatoria – 33 godz.
warsztaty – 56 godz.
treningi – 10 godz.
W trakcie trwania studiów odbyły się wyjazdy terenowe poszerzające doświadczenia słu−

chaczy o kontakt z praktycznymi przykładami wprowadzania zasad zrównoważonego rozwo−
ju na poziomie lokalnym. Miały miejsce następujące wyjazdy terenowe:

• Wyjazd do wybranych obszarów chronionych w województwie zachodniopomor−
skim (m.in. Rezerwat Cisy Rokickie, użytek ekologiczny – torfowisko w Nadleśnictwie
Rokita , Rezerwat  Wzgórze nad Międzyodrzem).

• Wycieczka do gospodarstwa ekoagroturystycznego rozpoczynającego hodowlę starej rasy
owcy wrzosówki.

• Wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Wołczkowie (chów kóz i przetwórstwo mleka
koziego) i w Czarnocinie (realizacja programu czynnej ochrony przyrody na łąkach nad
Zalewem Szczecińskim).

• Wizyta w Zakładzie Składowania i Odzysku Odpadów w Leśnie Górnym.

Zasady  ocen ian ia

Aby uniknąć niepotrzebnych stresów i skojarzeń z konwencjonalnymi metodami naucza−
nia, podział na poszczególne semestry był czysto umowny. Wszystkie przedmioty kończyły się
zaliczeniami. Warunkiem koniecznym do ich uzyskania była odpowiednia frekwencja na zaję−
ciach. Na zakończenie studiów słuchacze wykonali wspólnie makietę Ziemi. Miała się ona stać
odzwierciedleniem wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju nabytej w trakcie trwania stu−
diów. Praca odbywała się w zespołach zadaniowych. Opracowano w nich  poszczególne ele−
menty makiety. Po jej zakończeniu każdy zespół został oceniony. Było to punktem wyjścia do
wystawienia ostatecznej oceny ze studiów na egzaminie końcowym, który miał się stać  pod−
sumowującym sprawdzianem wiedzy i umiejętności słuchaczy. W trakcie egzaminu uczestni−
cy studiów mieli omówić zakładane cele i zaprezentować elementy makiety wykonane w ze−
społach zadaniowych. Musieli się też wykazać znajomością podstawowych problemów i za−
gadnień dotyczących  ekologii i profilaktyki zdrowotnej, które składały się na program studiów.

Perspektywy na przyszłość i plany rozwoju formuły studiów

• Poszerzenie kręgu adresatów poprzez uruchomienie innych specjalności równolegle z obec−
nie istniejącą.
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• Próba zminimalizowania przypadających na uczestnika kosztów poprzez starania o dofi−
nansowanie projektu ze środków krajowych i zagranicznych.

• Popularyzacja formuły studiów poprzez wydanie multimedialnego CD−ROM−u.
• Uruchomienie internetowego portalu  poświęconego perspektywom koncepcji zrównowa−

żonego rozwoju w jednoczącej się Europie.

Przypisy
1 Por. Forowicz K., Człowiek trucizn, „Magazyn” dodatek do „Rzeczpospolitej” nr 11/95, s. 8.
2 Zob. Kędzierska I., Kędzierski W., Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez

czynniki środowiskowe, Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1997, ss. 21, 29, 160.
3 Por. Pecul M., Parszywa dwunastka, „Wiedza i Życie”, nr 10/1999
4 Por. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, War−

szawa 2001, s. 143.
5 Zob. Kędzierska I., Kędzierski W., Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez

czynniki środowiskowe, Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1997, s. 162.
6 Por. Gore A., Ziemia na krawędzi, Wydawnictwo ETOS, Warszawa 1996, s. 66.

P. Pieczyński – Studia podyplomowe „Ekorozwój i Agenda 21” jako…
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Program „Obserwator Przyrody”, „EkoLogik”

Wstęp

Założenia programowe kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodni−
czych, wynikające z reformy systemu oświatowego, nakładają na nauczycieli trudne zadanie
przekazywania uczniom wiedzy z zakresu kilku dziedzin, przede wszystkim biologii, geogra−
fii, fizyki i chemii. Szczególnie na etapie wychowana przedszkolnego i w zakresie szkoły pod−
stawowej wiedza ta ma mieć charakter uniwersalny, bez sztucznego izolowania od siebie po−
szczególnych dyscyplin, jak to było praktykowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Środek cięż−
kości został przesunięty z encyklopedycznej wiedzy nabywanej w ramach izolowa−
nych dziedzin akademickich w kierunku holistycznej zintegrowanej wiedzy o środowisku natu−
ralnym oraz umiejętności harmonijnego z nim współistnienia.

Praca z uczniami na wszystkich etapach edukacji powinna się odbywać pod hasłem „ak−
tywność”, co odnosi się do działalności dziecka, oczywiście inspirowanej, wyzwalanej i kiero−
wanej przez nauczycieli. W procesie wychowywania, nierozerwalnie związanego z kształceniem,
pedagog ma za zadanie wpoić podopiecznym umiejętności kluczowe, które są ambitnie nakre−
ślone w założeniach programowych.

Ogólne wytyczne zawarte w podstawach programowych dotyczących przedmiotów przy−
rodniczych są przełożone na konkretne programy nauczania. W oficjalnym wykazie Minister−
stwa Edukacji Narodowej i Sportu jest ich wiele, a w ślad za nimi pojawiają się kolejno odpo−
wiadające im podręczniki, również mające akceptację MENiS. Wybór konkretnego programu,
który potem konsekwentnie musi być realizowany przez kolejne lata edukacji, leży w gestii
nauczycieli. Powinni oni kierować się nie tylko subiektywnymi odczuciami, ale też możliwo−
ściami uczniów w przyswajaniu wiedzy oraz możliwościami szkoły w zapewnieniu pełnej re−
alizacji programu.

Tymczasem w wielu polskich szkołach zaistniała niepokojąca sytuacja. Wielość progra−
mów nauczania oraz możliwość swobodnego ich wyboru doprowadziła do swoistego rozwar−
stwienia pracy edukacyjnej. Nauczyciele, często tkwiąc jeszcze w realiach sprzed reformy,
w pracy ze swoimi uczniami trzymają się kurczowo „przerabiania” wybranego programu, a co
gorsza, podręcznika, realizując go z wielką dbałością o szczegółowe treści i terminy ich realiza−
cji. Zapominają tym samym o najważniejszych założeniach podstaw programowych, które sta−
nowią kamienie milowe w drodze do nabycia przez młode pokolenie umiejętności kluczowych.
Innymi słowy, widzą drzewa, nie dostrzegając lasu.

Ponadto należy zauważyć, że nie istnieją programy dostosowane do specyfiki regionu,
a tym bardziej placówki, w której trzeba je realizować. Nakłada to na nauczycieli obowiązek
dostosowania „martwej litery” do aktualnej rzeczywistości. Wydaje się, że złotym środkiem
jest program własny, w którym nauczyciel może zawrzeć wszystkie założenia podstawy pro−
gramowej, wzbogacone o elementy regionalne, a gdzie to konieczne, dostosowane do możliwo−
ści i potrzeb danej szkoły. Reforma systemu oświatowego nie jest jednorazowym aktem, a wręcz
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przeciwnie – procesem, który wymaga czasu. Sensownym postępowaniem w tworzeniu pro−
gramów własnych wydaje się więc praca z programem istniejącym, uzupełniona jednak o ce−
lową działalność rozszerzającą, w tym pozalekcyjną, którą można traktować jako „poligon
doświadczalny” dla wdrożeń własnych rozwiązań edukacyjnych.

Punktem wyjścia dla tak rozumianych działań dydaktyczno−wychowawczych powinno być
założenie, że nauczyciele są gruntownie przygotowani w sensie merytorycznym do podejmo−
wania szeroko zakrojonych wyzwań. Wraz z postępującą reformą edukacji wielu z nich pod−
jęło się żmudnego procesu doskonalenia zawodowego. Przez ostatnie pięć lat dało się zauwa−
żyć wyraźne ożywienie środowiska oświatowego, ukierunkowane na zdobywanie dodatkowych
wiadomości i umiejętności, tak aby podołać wyzwaniom nowej szkoły. Obecnie znakomita
większość nauczycieli posiada już kwalifikacje wymagane prawem oświatowym; szczególnie
dotyczy to nauczycieli przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Wciąż jednak wszyscy uczą
się wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce szkolnej. Wymaga to dalszego dosko−
nalenia głównie w zakresie metodyki nauczania o otaczającym nas świecie, szczególnie
w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

W ostatnim okresie daje się zauważyć nowe zjawisko. Otóż w edukację na rzecz zrówno−
ważonego rozwoju włączają się podmioty, które wcześniej nigdy ze szkołami nie współpraco−
wały w tak szerokim zakresie. Chodzi tu głównie o organy prowadzące (samorządy terytorial−
ne), organizacje pozarządowe, ośrodki edukacji ekologicznej przy nadleśnictwach, parkach
narodowych itp. Ich pracownicy zajmujący się edukacją ekologiczną, często nie mając przygo−
towania pedagogicznego, realizują swoje zadania intuicyjnie, zbierając doświadczenia w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Nie można ich nie doceniać, ponieważ w całościowy proces edukacji
ekologicznej wnoszą wiele świeżości i zaangażowania. Mimo to najczęściej są oni żywo zainte−
resowani metodyką nauczania i doskonaleniem swych umiejętności w tym zakresie.

Opracowane przez autorów programy szkoleń są propozycją gotowych do zastosowania
rozwiązań w zakresie interaktywnej metodyki nauczania o środowisku oraz jego monitoringu
uczniowskiego zarówno dla wykwalifikowanych kadr nauczycielskich, jak i pracowników sa−
morządów i organizacji pozarządowych.

Proponowane programy „Obserwator przyrody” i „EkoLogik” mają wyposażyć uczestni−
ków szkoleń w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyj−
nych w zakresie szeroko rozumianych przedmiotów przyrodniczych. Oba programy są prak−
tycznym wdrożeniem zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i II Polityki Ekolo−
gicznej Państwa. Umożliwiają wdrażanie idei i zasad rozwoju zrównoważonego. Przyczyniają
się więc do kształtowania świadomości ekologicznej w warunkach demokracji życia społeczne−
go i rosnącej roli komunikacji społecznej.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli wszystkich typów szkół, ale
uwzględnia również potrzeby innych uczestników związanych zawodowo z edukacją przyrod−
niczą i ekologiczną. Z tego powodu proponowany poniżej cykl zajęć, w zasadzie poświęcony
praktycznym wskazówkom do metodyki nauczania przedmiotów przyrodniczych, składa się
z kilku bloków tematycznych i jest prowadzony metodami warsztatowymi.

Cele edukacyjne

Zakładamy, że po odbyciu zajęć objętych poniższym programem nauczyciele będą przy−
gotowani do osiągania w pracy z uczniami głównych celów edukacyjnych, takich jak:

G. Jaromi−Wolniakowska, K. Kochan – Program „Obserwator Przyrody”…



244 Rozdział III – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

1. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
2. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
3. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu.
4. Poznanie współzależności człowieka i środowiska.
5. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.
6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
7. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.
8. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
9. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych

oraz wobec różnych sytuacji życiowych.
10. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich

hierarchizacji.
Ponadto szkolenia mają uświadomić uczestnikom zakres głównych zadań, które mają

         realizować w ramach nauczania przedmiotów przyrodniczych:
1. Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego

oraz warunków życia.
2. Umożliwianie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy.
3. Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na ma−

pie.
4. Umożliwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych

eksperymentów i interpretowania ich wyników.
5. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia.
6. Kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich

stan.
7. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
8. Ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.
9. Wspieranie w poszukiwaniu wartości, zwłaszcza w relacjach człowiek – przyroda.

10. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązują−
cych w życiu społecznym.

11. Uczenie szacunku dla siebie, innych i środowiska naturalnego.

Realizowane treści

Treści przekazywane uczestnikom podczas szkoleń dotyczą bezpośrednio realizowanych
programów edukacyjnych, ale odnoszą się również do podstawy programowej kształcenia
ogólnego. Podczas poszczególnych szkoleń jest realizowany następujący zakres treści:

1. Informacje ogólne na temat programów edukacyjnych „EkoLogik” i „Obserwator Przyrody”:
• założenia teoretyczne, metody i formy pracy, cele ogólne i szczegółowe, założenia orga−

nizacyjne, wydawnictwa i materiały szkoleniowe.
2. Praktyczne wskazówki do wypełniania ankiet obowiązujących w programie „Obserwator

Przyrody”.
3. Treści realizowane w ramach zajęć warsztatowych i terenowych:

• wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego, style życia
i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, degradacja środowiska –
przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności lu−



245

dzi, obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej,
wspólne cechy budowy i czynności organizmów, przykłady różnych sposobów pełnie−
nia tych samych funkcji życiowych przez organizmy zależnie od warunków środowi−
ska, złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania,

• przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia,
• opis miejsca prowadzenia obserwacji (formy terenu, skały, wody, gleba, roślinność),

warunki życia ludzi w najbliższym otoczeniu,
• krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka – obserwacje i opisy (składniki

naturalnego krajobrazu, sposoby zagospodarowania obszaru),
• gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi,
• czynności życiowe człowieka, zasady higieny, znaczenie wybranych gatunków roślin,

grzybów i zwierząt dla człowieka, mikroorganizmy – zagrożenia i korzyści dla czło−
wieka,

• substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przy−
rodnicze,

• wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
• wpływ środowiska na zdrowie człowieka (substancje szkodliwe, rola wody, powietrza,

gleby, ich odtwarzalność, czystość i skażenie),
• ochrona ożywionych i nieożywionych elementów przyrody w Polsce i na świecie, przy−

czyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze,
• relacje wewnątrz− i międzygatunkowe w przyrodzie,
• krążenie materii i przepływ energii w różnych układach przyrodniczych,
• poznawanie stosunku do środowiska naturalnego – własnego oraz innych osób, wyja−

śnianie prawdziwego znaczenia ludzkich zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji,
• przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i środowisko, prawa i obowiązki, zasady i

reguły postępowania, cechy świadomego konsumenta, uczestnictwo w grupie, porozu−
miewanie się z innymi,

• uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.

Osiągnięcia

Zakładamy następujące osiągnięcia:
1. Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.
2. Obserwowanie przyrodniczych składników środowiska i ich opis.
3. Gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody.
4. Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu.
5. Rozpoznawanie, z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy, pospolitych gatunków ro−

ślin i zwierząt.
6. Dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
7. Wyjaśnianie zjawisk fizycznych i astronomicznych.
8. Właściwe korzystanie z dostępnych produktów chemicznych.
9. Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

10. Orientowanie się w terenie.
11. Czytanie i interpretowanie map, wykresów, tabel.
12. Rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących miejsca zamieszkania i okolicy.

G. Jaromi−Wolniakowska, K. Kochan – Program „Obserwator Przyrody”…
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13. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.
14.   Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.
15. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi.
16. Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia.

Adresaci szkoleń

1. Nauczyciele wszystkich placówek kształcenia ogólnego:
– przedszkoli,
– szkół podstawowych (kształcenia zintegrowanego, nauczania blokowego), gimnazjów,
– szkół ponadgimnazjalnych (gł. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz

techników).
2. Pracownicy jednostek organizacyjnych, zajmujący się edukacją ekologiczną przy:

– samorządach terytorialnych,
– parkach narodowych i krajobrazowych,
– nadleśnictwach.

3. Pracownicy samorządów terytorialnych.
4. Członkowie ekologicznych organizacji pozarządowych.

Metody i formy realizacji

Podczas wszystkich szkoleń preferowane są metody warsztatowe, oparte na kierowanej
aktywności uczestników. Warsztaty są prowadzone zgodnie z założeniem właściwym dla ka−
skady edukacyjnej, zgodnie z którym dorośli uczestnicy szkoleń wykonują wszystkie zadania
przeznaczone docelowo do realizacji przez ich podopiecznych – dzieci i młodzież. Szkolenia są
prowadzone również według zasad współczesnej dydaktyki, a w szczególności:

– aktywności,
– praktyczności,
– poglądowości,
– receptywności,
– systemowości,
– zespołowości.

Metody pracy z uczestnikami szkoleń:
– pogadanka z elementami wykładu,
– dyskusja,
– wymiana doświadczeń,
– burza mózgów,
– studium przypadku,
– doświadczenie,
– ćwiczenia wartościujące,
– obserwacja,
– samodzielna praca z tekstem.

Formy pracy z uczestnikami szkoleń:
– frontalna praca z całym zespołem,
– praca w małych grupach (4–6 osób),
– praca w terenie.
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Środki

1. Podręczniki programu „EkoLogik”:
– Brunner W., Horning E., Jonsson B., Malmberg C., Olsson A., Skoglund G., Stromberg

S., EkoLogik! Edukacja ekologiczna, Polski Klub Ekologiczny Gdańsk
– Malmberg C., Olsson A., EkoLogik! Zielona alternatywa. Interaktywne metody nauczania

przyrody, Polski Klub Ekologiczny Gdańsk
– Malmberg C., Olsson A., EkoLogik! Cztery pory roku. Interaktywne metody nauczania przy−

rody, Polski Klub Ekologiczny Gdańsk
– Malmberg C., Olsson A., EkoLogik! Kręci się kręci koło za kołem. Nauczanie dla zrównowa−

żonego rozwoju, Polski Klub Ekologiczny Gdańsk
2. Kwestionariusze do badań środowiska zgodnych z programem „Obserwator Przyrody”:

– Obserwator lasu,
– Obserwator rzeki, jeziora,
– Obserwator Agendy 21.

3. Przewodniki metodyczne dla uczestników szkoleń (opracowania własne prowadzących
szkolenia).

4. Szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń (opracowania własne prowadzą−
cych szkolenia).

5. Środki, materiały, pomoce dydaktyczne wg wykazów zawartych w szczegółowych scena−
riuszach poszczególnych szkoleń.

Moduł: Interaktywne metody nauczania o środowisku
oparte na programie edukacyjnym „EkoLogik”

Charak te rys tyka  programu

Od 1991 r. fundacja „Keep Sweden Tidy” wprowadza do szkół i przedszkoli w Szwecji
program szkoleń ekologicznych pod nazwą EkoLogik. Celem programu jest podnoszenie świa−
domości ekologicznej zarówno młodego pokolenia, jak i dorosłych. Stosując interaktywne me−
tody dydaktyczne, przypomina się o zagrożeniu rodzaju ludzkiego, jakie niesie postępująca
degradacja środowiska naturalnego. Dąży się do tego, aby działalność na rzecz zrównoważo−
nego rozwoju wzbudzała optymizm, wiarę w przyszłość i satysfakcję z dobrze spełnionego
obowiązku. Kieruje się myślenie uczniów ku lepszej przyszłości świata i naszego regionu nad
Morzem Bałtyckim. Praca na rzecz trwałego zrównoważonego rozwoju społeczeństw i umac−
nianie w dzieciach i młodzieży wiary, że od nich należy przyszłość naszego świata, to najważ−
niejsze zadanie przedszkola i szkoły. Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży umiejętności krytycznego podejścia, zajmowania własnego stanowiska i
aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów środowiska.

Idea EkoLogika jest znakomita. Pozwala stosować w praktyce idee i założenia zrównowa−
żonego rozwoju w placówkach oświatowych. Metody stosowane przez nauczycieli i trenerów
podczas realizacji tego programu charakteryzuje szereg niezaprzeczalnych zalet. Przede wszystkim
wyzwalają one potencjał twórczy – i to zarówno w szkolonym, jak i szkolącym. Pojawia się spon−
taniczna aktywność i samodzielna kreatywność, które doprowadzają do odkrywczych, niesche−
matycznych rozwiązań. Dzięki temu zajęcia, mimo że zaplanowane „żyją własnym życiem”
i za każdym razem są niepowtarzalne.

G. Jaromi−Wolniakowska, K. Kochan – Program „Obserwator Przyrody”…
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Autorzy programu proponują cały wachlarz niekonwencjonalnych metod, które charakte−
ryzują się tym, że:

– mają atrakcyjną, „zabawową” formę (gry dydaktyczne),
– wymagają stałego kontaktu nauczyciela z uczniem,
– opierają się na zasobach wiedzy, z którą uczeń przychodzi do szkoły,
– wyzwalają własne inicjatywy ze strony uczniów,
– pozwalają się modyfikować w zależności od poziomu wiekowego grupy i potrzeb na−

uczyciela,
– stanowią układ otwarty – można je łatwo rozbudowywać,
– opierają się na pracy w małych grupach,
– są oparte na szerokim kontakcie z żywą przyrodą.

Metod jest wiele, są one jednak oparte na tzw. modelu schodów edukacyjnych, których
poszczególne stopnie można zatytułować następująco:

– naucz się przebywać na łonie natury,
– naucz się obserwować i doświadczać przyrody,
– naucz się rozumieć przyrodę,
– naucz się poznawać, jak człowiek wpływa na przyrodę,
– naucz się zajmować stanowisko w sprawie ochrony środowiska,
– naucz się działać na rzecz swojego środowiska.

Program „EkoLogik” nie jest obcy polskim nauczycielom. Począwszy od 1995 r. twórcy
programu przeprowadzili na terenie Szwecji i Polski szereg szkoleń dla polskich trenerów akty−
wizujących metod nauczania o środowisku. Stało się to początkiem kaskady edukacyjnej, któ−
rej adresatami są nauczyciele i ich uczniowie. Program cieszy się uznaniem i zbiera pozytywne
opinie dzieci i młodzieży oraz wszystkich dorosłych, którzy mieli okazję z nim pracować.

Moduł: Zasady prowadzenia zajęć w ramach
międzynarodowego programu „Obserwator Przyrody”

Charak te rys tyka  programu

Jest to program edukacyjny o szwedzkim rodowodzie, adresowany do nauczycieli
i uczniów wszystkich typów szkół. Do polskich placówek edukacyjnych trafił w 1997 r. Obec−
nie obejmuje blisko tysiąc uczniów z sześćdziesięciu szkół i ciągle się rozwija. Oprócz Polski w
programie udział biorą: Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa oraz Rosja – łącznie ok. 20
tysięcy uczniów, w tym około 3500 z Polski. Program jest realizowany we współpracy ze
szwedzką agendą WWF (World Wildlife Fund – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), naj−
większej proekologicznej organizacji pozarządowej na świecie.

Początkowo program funkcjonował w krajach nadbałtyckich jako „Coastwatch” – Obser−
wator Wybrzeża, obecnie, w reakcji na rosnące zainteresowanie szkół tego typu działalnością,
dostępny jest cały wachlarz propozycji:

– Forestwatch – Obserwator Lasów,
– Coastwatch – Obserwator Wybrzeża,
– Streamwatch – Obserwator Cieków Wodnych,
– Lakewatch – Obserwator Jezior,
– Watch 21 – Obserwator Zrównoważonego Rozwoju.
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Oprócz funkcji edukacyjnej i wychowawczej program pełni rolę szkolnego monitoringu
środowiskowego. Raz do roku uczniowie, pracując w kilkuosobowych grupach, doko−
nują szczegółowej obserwacji i analizy wybranego przez siebie fragmentu środowiska. Wypeł−
niają specjalnie przygotowane do tego celu ankiety i uzupełniają je zdjęciami, rysunkami,
mapkami itp. Na podstawie dokonanych obserwacji wyciągają wnioski i podejmują dalsze
działania. Potem wysyłają skompletowany raport do koordynatora krajowego. Koordynator
europejski opracowuje raport ogólny i rozsyła go wszystkim uczestnikom programu. Nauczy−
ciel koordynator na poziomie szkoły opracowuje własny program, którego celem jest przygoto−
wanie i wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć w terenie.

Taki rodzaj aktywności ma następujące cele:
– pozwala nabyć w działaniu praktycznym trudnej umiejętności wnikliwej obserwacji przy−

rody, daje jasny obraz zmian, jakim ulega nasze otoczenie na przestrzeni lat,
– umożliwia analizę porównawczą zmian środowiskowych w różnych krajach nadbałtyc−

kich,
– rozwija aktywność i kreatywność nauczycieli, dając im równocześnie do ręki praktyczne

narzędzie do pracy w terenie,
– stanowi podstawę do budowania własnych programów edukacyjnych i rozwijania aktyw−

ności w ramach ścieżek edukacyjnych,
– daje polskim szkołom możliwość nawiązania szerszej współpracy ze szkołami zagranicz−

nymi,
– promuje polskie placówki oświatowe na arenie europejskiej.

Przez sześć ostatnich lat w ramach programu Obserwator Przyrody były organizowane
szkolenia dla polskich nauczycieli i innych osób związanych z edukacją ekologiczną, finanso−
wane ze środków WWF. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nie będzie możliwości
dalszego finansowania programu w taki sposób. Tymczasem konieczna jest jego kontynuacja,
ponieważ ma on już wielu uczestników i sympatyków oraz przynosi wymierne efekty eduka−
cyjne.

G. Jaromi−Wolniakowska, K. Kochan – Program „Obserwator Przyrody”…
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Katarzyna Moczarska
Dyrekcja Drawskiego i Ińskiego Parku krajobrazowego w Złocieńcu

Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Edukacji Ekologicznej
i Przyrodniczej – sygnatariusze „Porozumienia zawartego
na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i przyrodniczej
w województwie zachodniopomorskim”

Dyrekcja Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu w porozumieniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki zorganizowała w dniach 16–
–17 września 2004 roku konferencję pt. „Zachodniopomorska sieć ośrodków edukacji ekolo−
gicznej i przyrodniczej – koncepcja działań oraz kampania informacyjno−promocyjna”.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele ośrodków edukacji przyrodniczej i ekologicznej
z terenu województwa – wyrazili wolę partnerskiej współpracy oraz wypracowali treść przyję−
tego do realizacji „Porozumienia zawartego na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i przyrod−
niczej w województwie zachodniopomorskim”.

Uroczyste podpisanie Porozumienia nastąpiło 4 listopada 2004 roku na spotkaniu
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Deklarację przystąpienia do Zachodniopomorskiej
Sieci Ośrodków Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej oraz realizacji postanowień Porozumie−
nia złożyły 22 ośrodki.

Cel powołania Sieci i podpisania porozumienia

Głównym celem powołania sieci ośrodków jest zwiększenie efektywności i zasięgu prowa−
dzonych przez poszczególne ośrodki działań w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Ponadto członkowie porozumienia deklarują dążenie do regionalnego zasięgu przedsięwzięć
edukacyjnych, a w szczególności:

– wspólnego organizowania i prowadzenia programów edukacyjnych mających na celu po−
szerzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

– opracowania i wydania informatora o możliwościach i specjalizacji poszczególnych ośrod−
ków edukacji ekologicznej,

– wymiany i dystrybucji publikacji z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
– wymiany informacji i doświadczeń,
– podejmowania wspólnych inicjatyw służących ochronie przyrody i krajobrazu.

Działania edukacyjne realizowane w ramach zachodniopomorskiej
sieci ośrodków edukacji przyrodniczej i ekologicznej

Pierwszą wspólnie podjętą inicjatywą w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej był
Wojewódzki Konkurs Kreatywnego Ekologa „Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT”.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem:

Stanisława Wziątka – Wojewody Zachodniopomorskiego
Krzysztofa Modlińskiego – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Lecha Pieczyńskiego – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Szczecinie
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Jerzego Kotlęgi – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
Czesława Plewki – Dyrektora Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Szczecinie

Nadesłane prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

Zdzisław Nowak – Przewodniczący Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie
Katarzyna Moczarka−Ryczko – Sekretarz Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Draw−
skiego i Ińskiego przy Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu
dr Maciej Trzecia – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Woje−
wódzkiego w Szczecinie, Wojewódzki Konserwator Przyrody
dr Małgorzata Torbe – Terenowa Stacja Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża EUCC – Pol−
ska w Podgrodziu
Mirosław Sobala – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Arleta Hoszowska−Siarkiewicz – Centrum Edukacji Przyrodniczo−Leśnej w Kliniskach
Waldemar Kowalczyk – Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Szczecinie, RZGW
w Szczecinie
Sławomir Kiszkurno – Przewodniczący Rady Młodzieżowej Ligi Ochrony Przyrody
w Szczecinie

Uczestnicy konkursu:

Czteroosobowe drużyny uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu województwa zachodnio−
pomorskiego zainteresowanych zagadnieniami z zakresu ochrony przyrody, środowiska i ekologii.

Cel konkursu:
– popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
– kształtowanie postaw ukierunkowanych na aktywne metody zdobywania wiedzy doty−

czącej praw i procesów zachodzących w przyrodzie,
– kształtowanie świadomości oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży,
– wzrost odpowiedzialności osób fizycznych za kształtowanie środowiska.

Przebieg konkursu:
• Pierwszy etap rozstrzygnięto 7 czerwca 2005 roku. W etapie tym czteroosobowe drużyny

opracowywały pracę badawczą na jeden z dwóch tematów.
Temat 1.

Ocena stanu środowiska na podstawie przeprowadzonej analizy chemicznej wód i gleby
dla wybranej miejscowości (w oparciu o otrzymane zestawy badawcze sfinansowane przez
WFOŚiGW w Szczecinie) – wpłynęło 19 prac.

Temat 2.

Ocena stanu środowiska na podstawie obserwacji florystycznych dla wybranej miejscowo−
ści – wpłynęły 4 prace.

W etapie tym wyłoniono 15 drużyn finałowych.
• Drugi etap przeprowadzono 15 czerwca 2005 roku. W etapie tym uczestnicy pisali test

sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geo−
grafia, ekologia).

K. Moczarska – Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Edukacji Ekologicznej…
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W etapie tym wyłoniono 5 drużyn.
• Trzeci etap – ścisły finał – odbył się 16 czerwca 2005 roku. W etapie tym drużyny doko−

nały prezentacji wyników przeprowadzonych badań oraz odpowiadały na pytania komi−
sji. Pytania dotyczyły między innymi znajomości gatunków roślin i zwierząt.

Tabela 1. Końcowe wyniki konkursu

Podsumowanie

• Prace badawcze nadesłały 23 drużyny z 13 gimnazjów.
• Każda drużyna składała się z czterech uczestników.
• Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowało 20 nauczycieli.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji – „Edukacja
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” organizowanej
w ramach I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego

Termin „zrównoważony rozwój” jest obecnie łączony z edukacją ekologiczną poprzez
hasło EDUKACJA DLA EKOROZWOJU. Mamy tu zatem do czynienia z celami, formami
 i treściami daleko szerszymi niż tradycyjne pojmowanie edukacji ekologicznej w każdej ze
stosowanych definicji. Edukacja dla ekorozwoju obejmuje wyzwania znacznie wykraczające
poza sferę środowiskową, wkraczając w zakres edukacji obywatelskiej, a także europejskiej,
regionalnej i zawodowej. Liczne związki łączą ten nurt edukacyjny z nauczaniem przedmioto−
wym, w zasadzie wszystkich przedmiotów, ale szczególnie historii, geografii, wiedzy o społe−
czeństwie itd.

Metodologia edukacji dla ekorozwoju zbiera doświadczenia dydaktyk przedmiotowych,
dydaktyki ścieżek międzyprzedmiotowych, a także dydaktyki zintegrowanej oraz holistycznej.

W sensie stosowanym w Narodowej Strategii i Programie Edukacji Ekologicznej mamy do
czynienia z pełną gamą rodzajów edukacji: formalnej, nieformalnej, mimowolnej wraz z kom−
pletem tzw. stymulatorów EE.

W ostatnich latach pojawiają się konkretne zadania stojące przed edukacją dla ekorozwo−
ju np. związane z globalnymi staraniami o oddalenie wielkich zagrożeń środowiskowo−spo−
łecznych, jakimi są: niedostatek wody do picia, wprowadzenie w Europie jednolitej sieci ochro−
ny przyrody NATURA 2000, globalne ocieplenie i pustynnienie, zagrożenia mutagenne, proble−
my z usuwaniem odpadów, a ostatnio problemy ochrony dziedzictwa przyrodni−
czego i różnorodności biologicznej.

Te i inne wyzwania globalne każą wykorzystywać w procesie edukacji dla ekorozwoju
znacznie szersze grupy społeczne niż w przypadku edukacji szkolnej a nawet pozaszkolnej.
Przede wszystkim przedmiotem, ale też podmiotem tej edukacji są wszelkie ogniwa decydenc−
kie i samorządowe oraz organizacje społeczne – od zawodowych do wyznaniowych. Obecne są
ruchy filozoficzne, nawet bardzo wąskie, regionalne, współpraca z mediami. Nie można zapo−
mnieć, że aktywna edukacja dla ekorozwoju musi mieć także aspekt ekonomiczno−polityczny,
od międzynarodowego do lokalnego, bez pominięcia państwowego.

Tym samym sesje prezentowane na konferencji były skierowane do znacznie szerszego
grona odbiorców niż tylko do tradycyjnych edukatorów ekologicznych z geograficzno−biolo−
gicznego kręgu przedmiotowego.

Tu pojawia się odwieczny problem odpowiedzialności instytucjonalnej za zasięg i jakość
tej edukacji. Wciąż mamy z tym kłopoty. Rozwiązać je będzie trzeba przy zintegrowaniu ce−
lów i środków – także poprzez rozszerzenie uczestników procesu edukacyjnego stosownie do
poszerzania pola tej edukacji.

Ogólnopolska konferencja „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” starała się
w pewnym stopniu założenia te wypełnić, co będzie można potwierdzić, analizując treści za−
proponowanych na niej wystąpień.

W konferencji wzięło udział 125 uczestników, w tym 58 osób stanowiło grupę gości, czyli
osób zaproszonych z racji wygłaszanych wykładów, komunikatów czy prowadzonych warsz−
tatów albo zajmujących się zawodowo edukacją ekologiczną w Polsce. Pozostałe 67 osób to
nauczyciele, głównie przedmiotów przyrodniczych, reprezentujący szkoły podstawowe, gim−
nazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa zachodniopomorskiego. Oprawę me−
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dialną zapewniły konferencji wywiady przeprowadzone przez dziennikarki Polskiego Radia
Szczecin oraz przedstawicieli czasopisma „Zielona Arka”.

W konferencji, która odbyła się w Akademii Rolniczej, wygłoszono 8 wykładów wprowa−
dzających i 10 komunikatów szczegółowych. W jej ramach odbyły się także: warsztat prezen−
tujący założenia programu „Zielony Certyfikat” i uroczyste podsumowanie II edycji wojewódz−
kiego konkursu organizowanego w ramach programu „Ekozespoły”.

Konferencji towarzyszyły przyrodnicze wystawy fotograficzne: „Rezerwat Świdwie” i „Mój
koń” oraz prezentacja oferty handlowej firmy „Jangar” z zakresu środków dydaktycznych do
prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej, a także wystawa książek o tematyce przy−
rodniczej firmy „IN PLUS” ze Szczecina.

Wykłady wprowadzające zaprezentowane na konferencji poruszały przyrodnicze, filozo−
ficzno−etyczne i edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju. W tej części znalazł się także
raport wiceprezesa NIK o realizacji ratyfikowanych przez Polskę konwencji i porozumień
z zakresu ekorozwoju i ochrony przyrody. W drugiej sesji konferencji przedstawiono bardziej
szczegółowe wystąpienia poświęcone realizowaniu, wspieraniu i finansowaniu edukacji ekolo−
gicznej i edukacji na rzecz „zrównoważonego rozwoju”. W sesji trzeciej zostały zaprezentowa−
ne ogólnopolskie programy edukacji dla ekorozwoju i szczegółowe komunikaty o różnorodnej
tematyce związanej z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. W załączonych materia−
łach konferencyjnych znajdują się także niewygłoszone podczas konferencji informacje o pro−
gramie edukacyjnym „Baltic Sea Projekt” i wojewódzkim konkursie pt. „Moja miejscowość to
Zielony Punkt”, organizowanym w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Edukacji
Ekologicznej i Przyrodniczej powołanej z inicjatywy WFOŚiGW w Szczecinie.

Zdzisław Nowak
Konsultant CDiDN

ds. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
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Stanisław Kaczor

Wychowanie pracownika – obywatela na początku XXI wieku

Z triady o wychowaniu wypracowanej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Instytucie
Kształcenia Zawodowego: Wychowanie Człowieka – Obywatela – Pracownika, wybieram dwa
człony. Mają one praktyczne znaczenie dziś i, jak się wydaje, w latach najbliższych.

Wprawdzie dziedzina edukacji i kultury nie jest ujęta unifikacjami zawartymi w postano−
wieniach Unii Europejskiej, to jednak działania a wcześniej zamierzenia wspólnoty powinny
być brane pod uwagę w usytuowaniu naszego miejsca we współzawodnictwie we współcze−
snym świecie.

Niezależnie od tego, jak będziemy umiejscawiać i oceniać rolę współzawodnictwa w sys−
temie wychowania, chociażby w kontekście współdziałania, to występuje ono w świecie nieza−
leżnie od naszej woli.

Ukazuje to dobitnie program Lizbona 2010 coraz bardziej przesuwany w czasie osiągnię−
cia celów finalnych. Jednakże istota jego w 2005 roku nie została zmieniona. Dotyczy to m.in.
ekonomii. Według programu Lizbona 2010, Gospodarka europejska powinna stać się najbardziej
konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwa−
łego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność
społeczną. Zmiany te wymagają nie tylko radykalnego przeobrażenia gospodarki europejskiej, ale także
ambitnego programu modernizacji systemów opieki społecznej i systemów edukacji.

W przeprowadzonych przez różne ośrodki badań analizach wskazuje się na dystans go−
spodarczy Unii Europejskiej do USA:

– dochód (PKB na 1 mieszkańca) – 18
– zatrudnienie – 25
– efektywność produkcji (PKB na jednego zatrudnionego) – 14
– efektywność produkcji (PKB na 1 godzinę) – 5
– inwestycje w badaniach i rozwój (w przeliczeniu na 1 mieszk.) – 23

(Źródło: Eurochabres)
Wg Anny Słojewskiej, Dwadzieścia lat straty do USA., „Rz” – /7049/
Jeszcze informacja uzupełniająca dotycząca wydatków na badania i rozwój w mld dola−

rów USA:
– USA – 282,3
– Europa – 180,1
– Japonia – 103,7
– Chiny – 59,8

Te same dane w udziale w PKB w %
– USA – 2,8
– Europa – 1,9
– Japonia – 3,1
– Chiny – 1,1

(Źródło: GUS, Bank Światowy) Wg Jędrzeja Bieleckiego i Zbigniewa Zwierzchowskiego,
Konkurentem jest teraz Azja, „Rz”/7025/

Sytuacja Polski jest jeszcze mniej korzystna. Nakłady na badania i rozwój stanowią 0,67%
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PKB. Ich wartość jest dziesięciokrotnie mniejsza w porównaniu z krajami azjatyckimi, np. Koreą
Południową.

Istniejący stan nie może demobilizować. Wręcz przeciwnie, powinien zmuszać do głęb−
szych przemyśleń i wynajdywania sposobów skutecznego rozwiązywania istniejących oraz ja−
wiących się w przyszłości problemów.

Warto konsekwentnie analizować naszą sytuację w rodzinie krajów wspólnoty. A nie jest
ona najlepsza na polu ekonomii, np. wydajność pracy w zestawieniu z czasem pracy.

Podobnie niekorzystny obraz mamy w finansowaniu rozwoju nauki, w efektywności ba−
dań i nowoczesnych technologii. Jesteśmy płodni w tworzeniu różnego rodzaju strategii na wiele
lat, a jednocześnie brakuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego są one zapominane, a nawet ze
wstydem ukrywane. Wystarczy wspomnieć o strategii kształcenia ustawicznego do 2010 roku.

Powszechnie wiadomo, że Polska nie ma dalekosiężnej wizji rozwoju edukacji, w tym
kształcenia zawodowego, które wielu polityków uważa za przeżytek. Zagadnienia z tego za−
kresu świadomie lub na skutek niedouczenia fałszuje się w różnego rodzaju opracowaniach,
w tym w dokumentach urzędowych. Przykładem mogą być informacje dotyczące proporcji
kształcenia zawodowego i ogólnego w krajach Unii Europejskiej, mimo że przetłumaczona na
język polski „Biała księga” zawiera zupełnie inne informacje, a istniejące od ponad 30 lat Eu−
ropejskie Centrum Popierania Rozwoju Kształcenia Zawodowego im. J. Moneta (siedziba The−
salonikach – Grecja) prowadzi i publikuje wyniki badań nad kształceniem zawodowym
w Europie.

Stosunek do kształcenia zawodowego jest u nas, jestem o tym głęboko przekonany, po−
chodną stosunku do pracy, jej miejsca i znaczenia w życiu jednostek, społeczeństw i narodów.
Jest na ten temat bogata literatura rodzima i zagraniczna i, co bardzo interesujące, wywodząca
się z różnych kierunków filozoficznych. Wystarczy przypomnieć poglądy na pracę St. Brzow−
skiego, Kamila C. Norwida i Jana Pawła II z jego encyklikami: Laborem exercens i Centisimus
annus, którzy przypominają, że praca nie jest celem sama w sobie, jest najważniejszym środ−
kiem do osiągnięcia celów w sferze materialnej i duchowej.

Rozwój  nauki i techniki uczynił pracę w wielu dziedzinach fizycznie lżejszą, ale spowo−
dował jednocześnie powstawanie nowych niestereotypowych sytuacji, wymagających napięć
intelektualnych i emocjonalnych, odporności na stresy negatywne, coraz większej odpowiedzial−
ności za skutki swego działania lub zaniechania.

Intelektualizacja pracy zwiększyła wymagania wobec jednostek i zespołów ludzkich. Do−
tyczy to jakości produktów i usług wytwarzanych przez ludzi o wysokich kwalifikacjach za−
wodowych (planistycznych i wykonawczych) oraz społeczno−moralnych.

O ile umiejętności i wiedza są zdobywane według dość dobrze znanych zasad i można je
mierzyć relatywnie łatwo, to kwalifikacje społeczno−moralne są bardzo złożone, zmieniają się
w zależności od sytuacji i wymagają dłuższego czasu dla ich nabywania i rozwijania. Dlatego
mówimy o wychowaniu pracownika, a nie tylko, w węższym tego słowa znaczeniu, kształceniu.

Pracownik funkcjonujący we współczesnym świecie pracy (lub, jak ktoś chce, na współ−
czesnym rynku pracy) musi być wysokiej klasy specjalistą (profesjonalistą). Oznacza to, że
musi wielostronnie znać swój zawód i jego powiązania organizacyjne, ekologiczne, informacyj−
ne, etyczne i polityczne. Wymaga się od niego perfekcjonizmu.

Tylko tak nakreślona sylwetka współczesnego pracownika wystarczy, aby zmienić pod−
stawowe zadania w procesie jego wychowania.

S. Kaczor – Wychowanie pracownika – obywatela na początku XXI wieku
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Wydaje się na miejscu rozwinięcie „Hasła dobrej roboty” Tadeusza Kotarbińskiego, twór−
cy reizmu w filozofii i prakseologii, czyli nauki o skutecznym działaniu. Twierdził on, że każdy
człowiek powinien umieć wykonywać przynajmniej jedną rzecz dobrze. Miał zapewne przy tym
na uwadze, że dotyczy to wszystkiego, czego się człowiek podejmuje.

Życie składa się z wielu małych rzeczy. Skuteczne ich stawianie na własnej drodze życia
może przynosić sukcesy. Lekceważenie małych spraw, niedbalstwo, bylejakość przyzwyczaja
do złej roboty, a to nie może przynosić pożytku osobistego i społecznego. Efektowność nie
musi się pokrywać z efektywnością. Formalne wykreślanie wykonanego zadania nie musi się
pokrywać z faktycznym osiągnięciem celu.

Widzimy wiele sytuacji i przykładów niesprzyjających uczeniu się dobrej roboty. Mają one
miejsce zarówno na górze, jak i na dole struktury społecznej.

Patrząc na działalność parlamentu, stwierdzamy niejednokrotnie bylejakość w stanowie−
niu prawa. Mówi się nawet o psuciu prawa. Wytykał to niejednokrotnie w swoich felietonach,
zamieszczanych na łamach „ Przeglądu ”, nieżyjący już wybitny prawnik Tadeusz Zieliński.
Takie przykłady nie mogą uczyć dobrej roboty, szacunku dla prawa i być zachętą do jego
przestrzegania.

Gdy obserwujemy tereny działalności pedagogicznej w szkołach, to warto się zatrzymać
nad takimi zjawiskami, jak ściąganie, a więc kradzież cudzej własności, plagiaty, niedbałość
w komunikowaniu się zarówno w warstwie semantycznej, jak i fonetycznej, gramatycznej
i składniowej. Nie jest przy tym właściwe obarczanie odpowiedzialnością za stan języka pol−
skiego jedynie nauczycieli języka ojczystego. Dotyczy to wszystkich pracowników sfery
dydaktyczno−wychowawczej.

O ile pochwalamy wychowanie dla tolerancji światopoglądowej, o tyle nie można jej od−
nieść do przestrzegania norm jakości produktów i usług. Nie można stwarzać sytuacji dla
osiągania celów „na skróty”, gdyż będzie to uczenie się działań pozornych.

Istnieje coraz więcej sytuacji zagrażających rozumieniu pojęć.
Są one na różnym szczeblu: albo zupełnie puste i powtarzane mechanicznie, albo w wielu

przypadkach błędnie rozumiane. Ma też miejsce rozumienie pojęć tylko szczątkowo, gdy uży−
wający danego pojęcia potrafią podać jedynie jeden przykład jako jego desygnat. Sprzyjają
temu udogodnienia techniczne, np. zamiast przeczytać powieść, wzbogacając język, można
obejrzeć film lub przeczytać streszczenie w Internecie. Takie postępowania tłumaczy się często
brakiem czasu, ogólnym pośpiechem w życiu współczesnym, bez uzasadnienia takiego poglą−
du lub postępowania.

Wymienione przykłady mają być wystarczającą podstawą do zastanowienia się
nad wychowaniem pracownika o wysokich kwalifikacjach, perfekcyjnego w każdej dziedzinie.
Być może jest to tylko ideał. Trzeba jednak do niego dążyć, a przez to dokonywać w sobie
i w otoczeniu zmian na lepsze.

Potrzebna jest w Polsce poważna debata społeczna na temat miejsca i roli pracy w życiu
narodu. Długofalowa wizja edukacji i jej zadań jest możliwa do opracowania. Pilną czynno−
ścią jest więc nakreślenie celów wychowania pracowników i konsekwentna ich realizacja, nieza−
leżnie od zmian w rządach. Edukacja powinna być priorytetem narodowym, a nie partyjnym.

Zdaję sobie sprawę z ogromu trudności w zrozumieniu tej sprawy przy niegasnącym
zacietrzewieniu, mimo różnych przyrzeczeń – chociażby pamiętania o naukach zmarłego pa−
pieża, Jana Pawła II.
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Niezbędność wychowania obywatela

Warto mieć w tym przypadku na uwadze dwa pojęcia: obywatel Polski i obywatel Europy.
Pomijam tu całą domenę obywatelstwa świata, wymagającego szerszego i innego spojrzenia.
Pomijam też rozwój w Europie i Ameryce poszczególnych szkół zajmujących się społeczeń−
stwem obywatelskim. Przedmiotem zainteresowań chcę uczynić jedynie próbę odpowiedzi na
pytania rodzące się w praktyce wychowawczej na wszystkich szczeblach i segmentach edukacji.

Na pierwszy plan, moim zdaniem, wysuwa się sprawa relacji między pojęciami społeczeń−
stwo demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie. Drugie pytanie może się odnosić do kwestii isto−
ty obywatelstwa w czasach, w których żyjemy. Trzecie pytanie dotyczy treści i metod wycho−
wania obywatelskiego, w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzieci, młodzieży i dorosłych.

O ile społeczeństwo demokratyczne jest bliższe państwu, o tyle społeczeństwo obywatel−
skie – narodowi. W jednym i drugim przypadku chodzi o relację jednostek i wspólnoty. Szcze−
gólnie ma się na uwadze wspólnoty duże, mniej zaś takie jak rodzina lub sąsiedztwo.

W wielu badaniach społecznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat są odkrywane wybo−
ry życia rodzinnego (rodziny) jako najważniejszej wartości. W wielu interpretacjach i komenta−
rzach uważa się to za dobre wybory, a przez to udziela się pochwały tego rodzaju praktykom.
Rzadziej występują  komentarze wskazujące na zagrożenie dla formułowania i realizacji celów
wspólnych, obywatelskich. Ucieczka w prywatność może grozić sobkostwem, wyrabianiem
postaw obojętnych na to, co poza nami, swoistą znieczulicą społeczną.

Gdziekolwiek spojrzymy, napotykamy sytuacje umacniania się postaw prywatności,
a zanikania uczestnictwa w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Być może odrodzenie po−
staw społecznych na co dzień, a nie tylko od święta, będzie miało miejsce w wolontariacie,
który rozwija się z pomocą ustawy o pożytku społecznym i wolontariacie.

Apele kierowane pod adresem ludzi zajmujących się polityką zawodową, aby interesy
wspólnoty, państwa stawiali najwyżej w czasie służby, jak na razie nie stają się rzeczywistością.

Pewnym rodzajem akceptacji dla postaw prywatności jest m.in. to, że osoby praktykujące
we wspomniany sposób swoją „służbę” są wybierane na kolejne kadencje do sejmu, senatu
i ciał samorządowych. Takie pojęcia jak służba lub wskazanie Stanisława Staszica: „Być narodo−
wi użytecznym” nie znajdują jeszcze wystarczającego uznania.

Wychowanie obywateli nie może się odbywać jedynie przez słowa, nawet dobrze zapa−
miętane i przy różnych okazjach poprawnie recytowane. Niezbędna jest w tych procesach prak−
tyka polegająca na czynnym udziale poszczególnych jednostek w pełnieniu funkcji społecznych
na wszystkich szczeblach edukacji. Niezbędna jest też rotacja osób pełniących wspomniane
funkcje, aby nie było zawodowych „przewodniczących” lub „skarbników”. Społeczne działanie
wiąże się z okresowością. Źle się dzieje, jeżeli nie mamy wymiany pokoleń w rządzeniu pań−
stwem, społeczeństwem. Niedobrze jest również wtedy, gdy nie odróżnia się pracy w wyuczo−
nym zawodzie a pełnieniem funkcji społecznych lub państwowych.

Połączyły się nam zagadnienia obywatelstwa i przygotowania do społeczeństwa obywa−
telskiego. Występuje tu ścisły związek wychowania i obywatela. W jednym i drugim pojęciu,
chociaż z innymi punktami ciężkości, występuje służba i dobro wspólne.

Warto konsekwentnie powracać na płaszczyznę praktyki do wymienionego na trzecim
miejscu filaru edukacji na XXI wiek w Raporcie dla UNESCO, pod redakcją Jacquesa Delorsa
pt. „Edukacja – jest w niej ukryty skarb” – uczyć się, aby współdziałać, aby żyć wspólnie,
a więc doceniać i praktykować prace zespołowe, nawet w przedsiębiorczości. To hasło jest

S. Kaczor – Wychowanie pracownika – obywatela na początku XXI wieku
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szczególnie ważne dla wychowania obywatelskiego w Europie, wychowania obywateli Europy
chcących żyć solidarnie, w odpowiedzialności za wspólny los.

Wychowanie obywatelskie prowadzone konsekwentnie przez całe życie będzie przeciw−
wagą dla różnego rodzaju nacjonalizmów i fundamentalizmów. Nie musi być przyczyną utra−
ty tożsamości. Wręcz przeciwnie, przez wzajemną pomoc, dzielenie się informacjami poszcze−
gólne kultury mogą się stawać coraz bogatsze.
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Halina Cieślak
Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

Zamierzenia państwa w zakresie edukacji zawodowej
w korelacji z rynkiem pracy

Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego koncentrują się na wyrówny−
waniu szans edukacyjnych oraz stymulowaniu procesu reagowania edukacji zawodowej i usta−
wicznej na potrzeby rynku pracy, co w znacznym stopniu determinują zapisy znajdujące się
w dokumencie Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, przyjętym przez Radę
Ministrów w lipcu 2003 roku, oraz w dokumentach programowych Unii Europejskiej, a szcze−
gólnie w Strategii Lizbońskiej i Deklaracji Kopenhaskiej.

Jednym z najważniejszych czynników promujących wzrost gospodarczy i zwiększających
zatrudnienie jest edukacja traktowana jako proces uczenia się przez całe życie. Idei tej sprzyja
przygotowanie do wykonywania zawodu, realizowane w systemie szkolnym, rozwój przygoto−
wania zawodowego we współpracy z pracodawcami, rozszerzenie oferty kształcenia w syste−
mie pozaszkolnym (z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych), rozwój szkół i placówek
niepublicznych, integracja kształcenia szkolnego i pozaszkolnego, a tym samym stworzenie
drugiej szansy dla osób, które nie ukończyły w terminie obowiązkowego kształcenia albo chcą
zmienić lub uzupełnić i doskonalić swoje kwalifikacje.

Wymagania rynku pracy, a przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności przedsię−
biorstw i w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na wyższe kwalifikacje, doprowadziły do
zmniejszania się zainteresowania młodzieży kształceniem na poziomie zasadniczej szkoły za−
wodowej oraz do wzrostu zainteresowania szkołami prowadzącymi do pełnego wykształcenia
średniego (od 2002 roku wskaźnik utrzymuje się na poziomie 84%). Jednakże zgodne opinie
krajowych i zagranicznych ekspertów wskazują na widoczny brak specjalistów niektórych branż
średniego personelu technicznego i wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Jedną z przesłanek reformy systemu edukacji, w tym utrzymania techników, były wyniki
badań przeprowadzonych przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – Międzyresorto−
wy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę – opublikowanych w lipcu 2000 roku, z których
wynikało, że największe zapotrzebowanie w gospodarce wystąpi na pracowników legitymujących się
wykształceniem średnim technicznym, a także zasadniczym zawodowym. Stosunkowo w niewielkim
stopniu będzie występowało zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem średnim ogólnokształ−
cącym. Podobne tendencje występują w wielu krajach UE, gdzie odsetek uczniów szkół zawo−
dowych oscyluje wokół 60, a w niektórych zbliża się do 80% (Niemcy – 79%, Austria – 78%).

Wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od roku szkol−
nego 2002/2003, wskazują na rosnące zainteresowanie gimnazjalistów i ich rodziców podję−
ciem kształcenia w technikach (wzrost udziału podejmujących kształcenie w technikum z 22
do 26%). Jednakże większość wskaźników dość wyraźnie uwidacznia dystans dzielący Polskę
od średniego poziomu europejskiego, np. wysoka stopa bezrobocia, nakłady finansowe na edu−
kację formalną w ujęciu jednostkowym, nakłady na szkolenie dorosłych, czas przeznaczany
przez dorosłych na doskonalenie i szkolenie się, zaangażowanie pracodawców w tworzenie
oferty edukacyjnej i finansowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Mając świadomość tej niekorzystnej sytuacji, a także stosując się do zaleceń Memorandum
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dotyczącego uczenia się przez całe życie, Strategii Lizbońskiej i Deklaracji Kopenhaskiej przygoto−
wano Strategię rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, która została przyjęta przez Radę
Ministrów w lipcu 2003 roku. Głównym celem Strategii jest wyznaczenie kierunków rozwoju
kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budo−
wania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Zawodowa wiedza teoretyczna i praktyczna zdobywana podczas nauki w szkole i prak−
tyk zawodowych nie daje już gwarancji otrzymania pracy; niezbędne jest zatem sukcesywne
zacieranie różnic między kształceniem ogólnym a zawodowym. Polega to na wprowadzeniu
do programów nauczania umiejętności korzystania z komputera i Internetu, nauki języków
obcych na każdym etapie edukacyjnym, wprowadzeniu we wszystkich typach szkół zajęć edu−
kacyjnych z przedsiębiorczości, a ponadto położeniu nacisku na uczenie się oraz kształtowanie
u uczniów takich cech, jak: otwartość, wyobraźnia, inicjatywa, odpowiedzialność, przedsię−
biorczość, samodzielność, innowacyjność, rzetelność, umiejętność współżycia i współdziałania
w zespole. Takie podejście do edukacji zawodowej ma się w efekcie przyczynić do uświado−
mienia młodemu człowiekowi konieczności stałej gotowości zdobywania nowej wiedzy i umiejętno−
ści dających szansę na łatwiejsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Szkoła jest jedynie pierwszym ogniwem procesu kształcenia. Odnawianiu, poszerzaniu
i pogłębianiu kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i ogólnych powinna służyć aktywność edu−
kacyjna trwająca całe życie. Niezależnie od innych funkcji, edukacja ustawiczna we współcze−
snym świecie staje się z jednej strony instrumentem przywracania i utrzymywania równowagi
na rynku pracy, a z drugiej – sposobem zmniejszania ryzyka pozostania bezrobotnym. Taką
rolę edukacji ustawicznej determinuje dynamiczny rozwój nauki, techniki i technologii wytwa−
rzania oraz rosnące wymagania rynku pracy.

Kształcenie zawodowe w systemie formalnego kształcenia w szkołach policealnych, tech−
nikach, technikach uzupełniających oraz w zasadniczych szkołach zawodowych odbywa się
w zawodach określonych w rozporządzeniu o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
O wpisanie zawodu do klasyfikacji wnioskuje minister właściwy dla zawodu. Może on także
wspierać materialnie szkoły i placówki uruchamiające kształcenie w danym zawodzie, przyj−
mując w ten sposób współodpowiedzialność za jakość kształcenia. Konsolidacja resortu odpo−
wiedzialnego za edukację i resortów wiodących dla zawodów ma zapewnić szkole prowadzą−
cej kształcenie zawodowe takie przygotowanie absolwenta, które znajdzie uznanie u praco−
dawców i jednocześnie sprosta wyzwaniom naszej gospodarki oraz wyzwaniom europejskiego
rynku pracy.

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest dostosowana do struktury
klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki spo−
łecznej a pośrednio do Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO−88 oraz
do jej nowej edycji spójnej z regulacjami Unii Europejskiej ISCO−88 (COM). W ostatnich dwóch
latach, na wnioski ministrów właściwych dla zawodów, dodano do klasyfikacji zawodów szkol−
nictwa zawodowego między innymi zawody: technik logistyk, technik mechatronik, monter
mechatronik, technik teleinformatyk, operator obrabiarek skrawających oraz rozszerzono za−
kres kształcenia na 4−letnie technikum na podbudowie gimnazjum w przypadku zawodów:
technik informatyk, technik usług fryzjerskich.

Nowym rozwiązaniem w systemie kształcenia zawodowego jest kształcenie w szkole po−
licealnej na podbudowie liceum profilowanego. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej
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i sportu z 26 lutego 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów naucza−
nia w szkołach publicznych, określiło ramowe plany nauczania dla szkół policealnych, które
będą funkcjonowały od 1 września 2005 r., wprowadzając jednocześnie ramowy plan naucza−
nia dla szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego. Czas kształce−
nia w szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego, w zależności od wybranego
zawodu, będzie wynosił od 1 do 1,5 roku. Możliwość wprowadzenia skróconego okresu kształ−
cenia wynika z tego, że absolwentowi liceum profilowanego kontynuującemu kształcenie
w szkole policealnej, realizującej programy modułowe, będzie można zaliczyć moduły ogólno−
zawodowe zrealizowane w liceum profilowanym. Szkoła policealna na podbudowie liceum pro−
filowanego będzie mogła kształcić w 42 zawodach.

Decydujący wpływ na jakość procesu kształcenia zawodowego ma również oferta progra−
mowa. Opracowano 53 programy modułowe, które stanowią nową alternatywną ofertę na ryn−
ku edukacyjnym. Programy te pozwalają na dostosowanie kształcenia specjalistycznego do
zmian zachodzących na rynku pracy, kształtują umiejętności zawodowe, które umożliwiają
wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku pracy oraz indywidualizację procesu kształce−
nia. Wśród opracowanych programów znajdują się programy modułowe dla 25 zawodów na
poziomie kwalifikacji technika, kierowane również do absolwentów liceów profilowanych, któ−
rzy będą mogli kontynuować naukę w skróconym cyklu kształcenia w szkole policealnej. Opra−
cowano także 27 przykładowych pakietów edukacyjnych, stanowiących dydaktyczną obudo−
wę programu jednostki modułowej. Pakiet składa się z poradnika dla ucznia oraz poradnika
dla nauczyciela. Pakiety umożliwiają uczniom samodzielną naukę, a nauczycielom korzysta−
nie z gotowych rozwiązań dydaktycznych, takich jak przykładowe scenariusze zajęć, efektyw−
ne metody nauczania, sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. Wybór programu modułowe−
go jest uzależniony od przygotowania kadry oraz zapewnienia bazy umożliwiającej realizację
poszczególnych modułów w kontekście integracji nauczania teoretycznego z praktycznym.
Kolejne programy modułowe zostaną opracowane w ramach realizacji projektu „Sektorowy
Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich” pt. Przygotowanie innowacyjnych programów do
kształcenia zawodowego. W latach 2004–2006 powstanie 150 modułowych programów naucza−
nia oraz od 2500 do 3000 pakietów stanowiących obudowę dydaktyczną jednostek modułowych.

Niezwykle istotnym elementem polityki edukacyjnej jest obiektywizacja i porównywalność
wyników formalnego kształcenia zawodowego przez wdrożenie zewnętrznego systemu egza−
minów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje jest
formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, okre−
ślonych w standardzie wymagań, który jest podstawą do jego przeprowadzania. Pierwszy
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzono w czerwcu 2004 r. dla ab−
solwentów dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych. Przystąpiło do niego około 20 tys.
absolwentów w 15 zawodach. W bieżącym roku przeprowadzono po raz pierwszy zewnętrzny
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów trzyletnich zasadniczych szkół
zawodowych. Przystąpiło do niego około 25 tys. absolwentów tych szkół. Egzamin ten zorga−
nizowano dla 41 zawodów. Do organizowanego po raz drugi egzaminu dla dwuletnich zasad−
niczych szkół zawodowych przystąpiło prawie 26 tys. absolwentów. Egzamin był zorganizo−
wany w 16 zawodach. W 2006 roku do egzaminu zawodowego przystąpią absolwenci wymie−
nionych wcześniej typów szkół oraz absolwenci techników i szkół policealnych.

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu należy do okręgowych komisji egzaminacyjnych.

H. Cieślak – Zamierzenia państwa w zakresie edukacji zawodowej…
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Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Organizowany jest przez
upoważnione szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
i pracodawców. Podstawowym jego założeniem jest obiektywizacja procesu sprawdzania wie−
dzy i umiejętności absolwentów polegająca na tym, że uczestnicy egzaminu otrzymują w tym
samym czasie taki sam zestaw egzaminacyjny, a proces sprawdzania osiągnięć jest dokony−
wany przez nauczycieli egzaminatorów, którzy dotychczas nie mieli bezpośredniego kontaktu
ze zdającymi. Drugą cechą egzaminu zewnętrznego jest porównywalność uzyskanych wyni−
ków, którą uzyskuje się poprzez zastosowanie jednolitych wymagań egzaminacyjnych, okre−
ślonych w standardach dla zawodów, standaryzowanych testów, kryteriów oceniania oraz pro−
cedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Obiektywne i porównywalne wyniki egzaminu staną się podstawą do takiego projektowania
zmian w systemie, które będą prowadziły do sukcesywnego podnoszenia jakości kształcenia
mierzonego osiągnięciami absolwentów na egzaminach w kolejnych latach.

Dla celów zewnętrznego systemu egzaminów zawodowych przygotowano w ramach re−
alizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projekt „Wyposażenie
CKU, CKP i szkół w stanowiska do egzaminów zawodowych”.

Zdecydowanie szanse absolwentów na europejskim, ale także krajowym rynku pracy będą
zależały od ich kwalifikacji, czyli wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych niezbędnych do
realizacji konkretnych zadań zawodowych. Samo świadectwo ukończenia szkoły może nie
wystarczyć w ubieganiu się o pracę. Ci, którzy zdecydują się potwierdzić swoje kwalifikacje
przed zewnętrzną niezależną komisją, otrzymają, po zdaniu tegoż egzaminu, dyplom potwier−
dzający kwalifikacje zawodowe. Oczywiste jest, że w sytuacji obecnych przemian gospodar−
czych i ostrej konkurencji na rynku posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawo−
dowe nie stanie się automatycznie gwarantem zatrudnienia, jednakże na pewno będzie rzetelną
przepustką na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem suplementu do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w ramach EUROPASS.

15 grudnia 2004 r. została przyjęta decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia−
jąca jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji – EUROPASS.
Dokument wszedł w życie 1 stycznia 2005 r.

 Decyzja ma służyć realizacji jednego z priorytetowych zadań wyznaczonych w Deklaracji
Kopenhaskiej w sprawie zwiększonej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego i szko−
leń, przyjętej w listopadzie 2002 r., którym jest zwiększenie przejrzystości w kształceniu zawo−
dowym i szkoleniach poprzez wprowadzenie nowych oraz racjonalizację istniejących już in−
strumentów i sieci informacji.

EUROPASS jest zestawem dokumentów opisujących kwalifikacje i kompetencje osoby,
która się nim legitymuje. Zgodnie z projektem ww. decyzji, w skład nowego EUROPASS wchodzą:

• Europass−CV – wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w Internecie; dokument jest
wypełniany bezpośrednio przez zainteresowaną osobę.

• Europass−Mobility, który zastąpił Europass−Training – jest to dokument potwierdzający
poszczególne okresy nauki odbytej za granicą, w tym wymiany i staże, spełniającej okre−
ślone kryteria jakościowe. Dotychczasowy warunek, aby nauka ta była nauką zawodu lub
by była związana z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych, nie będzie, jak to było
w przypadku Europass Training, warunkiem uzyskania dokumentu Europass−Mobili−



265

ty. Europass−Mobility ma więc szerszy zakres niż Europass – Training – obejmuje wszel−
kie doświadczenia nabyte w trakcie wyjazdów za granicę w celu podjęcia nauki, odbycia
stażu czy udziału w wymianach. Europass− Mobility wydaje Narodowe Centrum Europass.

• Europass−Suplement do Dyplomu – dokument jest wydawany przez instytucje szkolnictwa
wyższego. W Polsce funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r. na podstawie rozporządzenia mi−
nistra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów
i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. Suplement
ma dostarczać pełnych informacji o odbytych studiach, niezbędnych zarówno do dalszego
kształcenia, jak i dla potencjalnego pracodawcy.

• Europass−Suplement do Dyplomu Zawodowego – będzie to dokument załączany do dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, opisujący, jakie kwalifikacje posiada osoba
uzyskująca dane świadectwo oraz jakie zawody może wykonywać po ukończeniu danej
szkoły i po otrzymaniu danego rodzaju świadectwa. Suplement będzie jednakowy dla
wszystkich osób otrzymujących takie samo świadectwo i przygotowany w oparciu o stan−
dardy kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych zawodów (będzie wydawany przez
upoważnioną do tego instytucję w danym kraju – wybór instytucji będzie zależeć od
danego kraju i jego systemu kształcenia zawodowego. W Polsce będą to Okręgowe Komi−
sje Egzaminacyjne).

• Europass−Portfolio Językowe – będzie dokumentem opisującym umiejętności danej osoby
w zakresie znajomości języków obcych.
Nie należy jednak mylić ww. suplementów z oryginalnymi świadectwami czy dyplomami.

Suplementy nie będą zastępować tych dokumentów ani nie gwarantują automatycznego uzna−
nia kwalifikacji przez pracodawcę. Jednakże informacje w nich zawarte umożliwią pracodaw−
cy uzyskanie wiedzy na temat kwalifikacji, jakie posiada osoba przedstawiająca dane świa−
dectwo czy dyplom.

Decyzja zakłada stworzenie w państwach uczestniczących w ww. inicjatywie tzw. Naro−
dowych Centrów Europass (NEC), które miałyby koordynować zadania związane z funkcjono−
waniem EUROPASSU w poszczególnych krajach. W Polsce na podstawie decyzji ministra edu−
kacji narodowej i sportu rolę NEC pełni Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, pełniące jednocze−
śnie rolę Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.

Do zadań Narodowego Centrum Europass należy m.in.:
• pozyskiwanie i upowszechnianie informacji na temat działań podejmowanych przez in−

stytucje odpowiedzialne za wydawanie dokumentów wchodzących w skład EUROPASS
(Suplement do Dyplomu, Suplement do Świadectwa, Portfolio Językowe),

• wydawanie Europass−Mobility,
• działania promocyjne oraz informacyjne,
• utworzenie i zarządzanie systemem informatycznym, służącym m.in. zapewnie−

niu dostępności wszystkich dokumentów wchodzących w skład EUROPASS w formie elek−
tronicznej.
Zostanie również utworzona europejska sieć Narodowych Centrów Europass, której dzia−

łania będą koordynowane przez Komisję Europejską.
Ciągle ważnym elementem dokonującej się transformacji edukacji jest zapewnienie jakości

kształcenia. Jest to niezwykle istotne dla problematyki porównywalności efektów kształcenia
i poziomów kwalifikacji zawodowych, dzięki której będzie możliwe swobodne podejmowanie

H. Cieślak – Zamierzenia państwa w zakresie edukacji zawodowej…
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pracy na terytorium krajów Unii Europejskiej przez pracowników legitymujących się powszech−
nie uznanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Zapewnianiu jakości kształcenia służy nie tylko zewnętrzny egzamin potwierdzający kwa−
lifikacje zawodowe, ale również inne działania ukierunkowane na podniesienie jakości i atrak−
cyjności edukacji, podejmowane w ramach realizacji Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do
roku 2010. W tym celu:

1. Opracowano koncepcję kształcenia na odległość. Celem koncepcji jest zaproponowanie
rozwiązań systemowych, które pozwolą na stworzenie sieci placówek i ośrodków kształ−
cenia na odległość, umożliwiających, zwłaszcza osobom dorosłym, uzyskiwanie i uzupeł−
nianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz zwięk−
szenie dostępności do edukacji mieszkańcom wsi i małych miasteczek.
Podstawy prawne prowadzenia kształcenia na odległość w systemie oświaty zostały okre−

ślone w znowelizowanej w czerwcu 2003 r. ustawie o systemie oświaty – art. 68 c. Przygoto−
wany projekt rozporządzenia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych zawiera regulacje dotyczące warunków i trybu prowadzenia kształcenia na
odległość, w tym obowiązków organizatorów, roli nauczyciela, prowadzenia dokumen−
tacji przebiegu kształcenia. Projekt określa również zasady zaliczania w szkołach dla dorosłych
wyników kursów zawodowych prowadzonych jako kształcenie na odległość. Rozwiązanie to
zwiększy elastyczność i drożność kształcenia, wiążąc edukację w systemie szkolnym z forma−
mi pozaszkolnymi.

Wdrożenie kształcenia na odległość wymaga opracowania odpowiednich progra−
mów kształcenia i pakietów multimedialnych, profesjonalnego przygotowania nauczycieli i wy−
kładowców oraz wyposażenia placówek i ośrodków w specjalistyczne urządzenia. Działania te
będą realizowane w ramach projektu „Opracowanie metodologii, programów i materiałów
dydaktycznych do kształcenia na odległość”,  współfinansowanego środkami funduszy struk−
turalnych.

Zrealizowany został także program studiów podyplomowych dla nauczycieli centrów
kształcenia ustawicznego, prowadzonych przez Internet pn. „Narzędzia i techniki wirtualnej
edukacji”. Przeszkolona kadra nauczycieli będzie angażowana przy tworzeniu sieci ośrodków
kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu na terenie całego kraju.

2. Wdrożono od 1 stycznia 2004 roku akredytację placówek prowadzących kształcenie usta−
wiczne w formach pozaszkolnych. Dokonuje jej kurator oświaty właściwy dla miejsca sie−
dziby placówki. Ubieganie się o uzyskanie akredytacji spowoduje, że kuratoria oświaty
będą dysponowały szczegółowymi informacjami na temat rodzaju i jakości usług eduka−
cyjnych świadczonych w placówkach kształcenia ustawicznego. Powiatowe Urzędy Pracy,
wybierając ofertę szkoleniową, będą mogły uwzględnić fakt posiadania przez placówkę
akredytacji. Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracow−
ników będą mogli zlecać przeprowadzenie szkoleń akredytowanym placówkom gwaran−
tującym wysoką jakość oferowanych usług. Zatrudniając pracownika, pracodawcy mogą
uwzględniać fakt posiadania zaświadczeń o ukończonych formach pozaszkolnych w ta−
kich jednostkach.
Uzyskanie akredytacji niesie wiele korzyści zarówno dla samej placówki, jak i dla jej klien−

tów. Placówka poprawi jakość świadczonych usług, zwiększy swoją konkurencyjność na rynku
usług edukacyjnych i podniesie swoją wartość marketingową. Klienci akredytowanych placó−
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wek zyskają możliwość zaliczania wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki
w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe oraz możliwość spełniania
obowiązku nauki w formach pozaszkolnych. Aktualnie akredytację uzyskało około 100 pod−
miotów realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Wsparciem dla systemu akredytacji jest realizacja w latach 2004–2005 przygotowanych
projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, obejmują−
cych:

– przygotowanie przewodnika procedur akredytacyjnych,
– szkolenie kadry kuratoriów oświaty, przeprowadzającej postępowania akredytacyjne –

utworzenie bazy danych instytucji akredytowanych.
3. Wdrożono do praktyki pedagogicznej koncepcję szkolnego doradcy zawodowego. Zgod−

nie z przyjętymi założeniami, profesjonalna kadra doradców zawodowych w szkołach
stanowi pierwszy filar zintegrowanego modelu tego poradnictwa zawodowego. Pracowni−
cy poradni psychologiczno−pedagogicznych, w nowym systemie doradztwa zawodowego,
są przygotowywani do rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów związanych
z wyborem szkoły, zawodu i planowaniem kariery zawodowej. W większym stopniu niż
dotychczas współpracują ze szkołami, stanowiąc metodyczne i merytoryczne wsparcie dla
uczniów i nauczycieli. W celu zapewnienia powszechności i dostępności pomocy w podej−
mowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych wprowadzono stanowisko doradcy zawo−
dowego w szkołach i placówkach również w odniesieniu do kształcenia dorosłych. Szkolny
doradca zawodowy staje się osobą odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie we−
wnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest realizowany

projekt Opracowanie i upowszechnienie materiałów metodycznych i dydaktycznych do planowania
kariery zawodowej uczniów.

4. Wprowadzono w ustawie o systemie oświaty możliwość zawierania przez ministra edu−
kacji narodowej i sportu porozumień z organizacjami pracodawców, samorządami go−
spodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu poprawy stanu kształce−
nia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu. Podpisano już 10
porozumień: z Konfederacją Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Związkiem
Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Technicz−
nym Odlewników Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Pol−
skich, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Krajową Izbą Gospodarczą, Izbą
Gospodarczą Gazownictwa, Polską Izbą Przemysłowo−Handlową Budownictwa. W każ−
dym kuratorium oświaty został wyznaczony koordynator odpowiedzialny za stymulowa−
nie i monitorowanie w poszczególnych województwach realizacji zapisów zawartych
w porozumieniach.
Podjęte działania są istotne w kontekście założenia systemowego, mówiącego, że kształce−

nie zawodowe, a w szczególności kształcenie praktyczne, będzie prowadzone w ścisłym po−
wiązaniu z pracodawcami. Bowiem to szkoła i zakład pracy są miejscami zdobywania wie−
dzy, uzupełniającymi się nawzajem. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejęt−
ności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Dając im pierwszy
kontakt ze światem produkcji, daje się im zarazem ważne atuty udanego wejścia na rynek
pracy. Takie działania wymagają jednak wsparcia wielu sił społecznych, które zainteresowane
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pracownikiem przygotowanym do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych chciałyby
uczestniczyć w partycypowaniu i realizacji zadań edukacyjnych. Przyjęcie współodpowiedzial−
ności zainteresowanych podmiotów za jakość kształcenia zawodowego powinno dać młodzie−
ży takie przygotowanie do pracy, które znajdzie uznanie u pracodawców i jednocześnie spro−
sta wyzwaniom naszej gospodarki oraz europejskiego rynku pracy.

Ciągły postęp w technice i technologii wytwarzania, w organizacji pracy oraz szybko ewo−
luujący rynek pracy powoduje, że to pracodawca, znając plany rozwoju firmy szybciej wie,
jakich pracowników będzie potrzebował. Zatem taki przedsiębiorca, aktywnie współdziałający
z instytucjami oświatowymi, ma możliwość kreowania klucza umiejętności pracownika−absol−
wenta, którego będzie chciał zatrudnić. Z takiej współpracy szkoły z przedsiębiorstwem po−
winny wypływać wymierne korzyści dla obu stron. Szkoła będzie wiedziała, jakich kwalifikacji
oczekuje lokalny rynek pracy, a pracodawca otrzyma pracownika zgodnie z oczekiwaniami.

Do przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty wprowadzono także przepis
umożliwiający szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe przekazywanie pracodawcom,
u których jest realizowana praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, środ−
ków na pokrycie dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków
opiekunów praktyk zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne
– pierwsze dofinansowanie odbyło się w roku 2003 w ramach dotacji celowej z budżetu pań−
stwa. Od 2004 roku zmiana ustawy o dochodach JST spowodowała, że kwota za wykonywa−
nie tych obowiązków została włączona do subwencji oświatowej.

Ponadto, zgodnie z przepisem ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia.

W celu wyznaczania kolejnych racjonalnych kierunków rozwoju edukacji zawodowej
w roku bieżącym zostaną zrealizowane dwa projekt badawcze. Pierwszy dotyczy badania za−
sadności funkcjonowania liceów profilowanych w dotychczasowym kształcie organizacyjnym
 i programowym, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania liceów profilowanych z konty−
nuacją kształcenia w szkołach policealnych, a drugi jest poświęcony zdiagnozowaniu edukacji
ustawicznej w Polsce. Diagnoza będzie obejmowała takie zagadnienia, jak:

– system prawny kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce – zarządzanie i podmioty
odpowiedzialne,

– uczestnictwo w kształceniu ustawicznym – liczba uczestników, w tym ze względu na płeć,
miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek (struktura demograficzna),

– status uczestników kształcenia ustawicznego – pracujący, bezrobotni, osoby ze specjalny−
mi potrzebami, w tym niepełnosprawne,

– podmioty występujące z ofertą edukacyjną – rodzaje, struktura i status prawny instytucji
prowadzących edukację ustawiczną,

– proponowana oferta kształcenia: kierunki kształcenia, tematyka i jej aktualność na rynku,
odpowiedź na identyfikowane potrzeby, proponowane formy realizacji, czas oferowanych usług
edukacyjnych, promocja, marketing usług edukacyjnych prowadzony przez różne podmioty,

– programy kształcenia, kadra dydaktyczna, baza dydaktyczna, metody kształcenia, wyko−
rzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych,

– mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia ustawicznego – potwierdzanie kwalifikacji,
akredytacja,
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– koszty kształcenia ustawicznego, w tym koszty ponoszone przez instytucje edukacyjne
oraz uczestników kształcenia, a także pracodawców, źródła finansowania,

– rola kształcenia ustawicznego w systemie edukacji dorosłych, popyt na organizowa−
ne przedsięwzięcia edukacyjne, motywacje, zachęty i bariery udziału osób dorosłych
w kształceniu ustawicznym, wpływ ukończonych form na karierę zawodową,

– system informacji o usługach edukacyjnych i doradztwie zawodowym dla dorosłych,
– odniesienie aktualnego stanu kształcenia ustawicznego wraz z prognozą do priorytetów

i działań ujętych w „Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010”.
O tym, że kształceniu ustawicznemu nadaje się szczególne znaczenie, traktując je jako

odpowiedź na wyzwania szybko zmieniających się wymagań rynku pracy, świadczą również
zapisy znajdujące się w Strategii rozwoju edukacji na lata 2007–2013.

Jednym z zapisanych tam celów głównych jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji
osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawodowych, oraz ogólnych kompetencji nie−
zbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dla kształcenia ustawicznego
sformułowano następujące priorytety:

1) kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli,
2) upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem

kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji ogólnych (TIK, języki obce),
3) zbudowanie przejrzystego systemu kwalifikacji zawodowych,
4) zbudowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem

poprzez certyfikację (uznanie formalne) oraz uznanie w praktyce (przez pracodawców),
5) traktowanie w sposób priorytetowy ludzi starszych i o niskich kwalifikacjach (podtrzyma−

nie aktywności zawodowej) oraz ludzi młodych, także po studiach wyższych (promowa−
nie przedsiębiorczości i konkurencji),

6) wprowadzenie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów kształcenia usta−
wicznego ze środków publicznych i prywatnych.
Innym odrębnym priorytetem zawartym w tym dokumencie jest rozwój systemu kształce−

nia na odległość obejmującego różne poziomy kształcenia. Kształcenie na odległość, głównie
osób dorosłych, powinno być uznane za równoprawny sposób organizacji kształcenia, o ile
doprowadza do uznawanych i potwierdzonych kwalifikacji.

Realizacja wyżej wymienionych priorytetów może być znacznie łatwiejsza przez integro−
wanie kształcenia ustawicznego z tradycyjnym systemem edukacyjnym. Kształcenie ustawicz−
ne, w różnych jego formach, powinno być skorelowane z tradycyjnymi formami kształcenia,
głównie zawodowego, w sposób pozwalający na przechodzenie z jednej formy kształcenia do
drugiej na wszystkich szczeblach edukacji. W tym celu niezbędna jest między innymi budowa
systemu uznawania kwalifikacji nabytych poza formalnym systemem kształcenia oraz wpro−
wadzenie rozwiązań instytucjonalnych umożliwiających sprawną koordynację uznawania kwa−
lifikacji zawodowych nabytych tak w kształceniu formalnym, jak i nieformalnym.

Reasumując, należy podkreślić, że na politykę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawo−
dowego wpływa zapotrzebowanie rynku pracy na określone zawody i kwalifikacje pracowni−
ków. Prognozy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące lat 2000–2006, uzupełnione
prognozami do roku 2010 przygotowanymi w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
są o tyle interesujące, że obok prognozy ogólnego zatrudnienia w roku 2010 zawierają przewi−
dywania zapotrzebowania na główne grupy zawodów oraz identyfikują zawody o najwyższej
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dynamice wzrostu (mierzonej liczbą nowych miejsc pracy).
W badaniach identyfikowane są wstępnie obszary, w których intensywnie powstają nowe

zastosowania pracy i zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje, mianowicie:
1) obszar informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych,
2) obszar biotechnologii i jej zastosowań,
3) obszar ochrony środowiska,
4) obszar eksploatacji morza i dna morskiego,
5) obszar obsługi procesów integracji regionalnej,
6) obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elek−

tronicznego.
Biorąc pod uwagę wyniki analiz i porównań odnoszących się do struktury głównych grup

zawodów w krajach Unii Europejskiej, ustalono w efekcie, że do roku 2010 będzie zdecydowa−
nie wzrastało zapotrzebowanie na tzw. zawody nowoczesne związane z nowymi technologia−
mi produkcji i usług. Tego typu dane prognostyczne mogą być przydatne nie tylko w projek−
towaniu kierunków kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, ale także
w procesie podejmowania szczegółowych decyzji programowych w liceach profilowanych. Tak−
że klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest dokumentem otwartym. Na wniosek
ekspertów minister właściwy dla zawodu może zgłaszać nowe potrzebne zawody, które będą
sukcesywnie wprowadzane do kształcenia. W rezultacie można oczekiwać, że będą stopniowo
przezwyciężane dysproporcje występujące między poziomem wykształcenia zawodowego
a popytem na pracę, a absolwenci naszych szkół zawodowych będą przygotowani do wybra−
nia takiej drogi edukacyjnej, która zapewni im szybkie zdobycie kwalifikacji w zawodach po−
jawiających się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.
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W obliczu wyzwań rynku pracy

W ostatnich latach przestrzeń edukacyjna szkolnictwa zawodowego zmniejszyła się zna−
cząco. Zmiany strukturalne w polskim systemie edukacji były zorientowane na ograniczanie
liczby szkół zawodowych. Kształci się w nich obecnie około 39% absolwentów gimnazjów,
a jeszcze w latach 90. było ich około 70%. Nastąpiło więc odwrócenie proporcji kształcenia
ogólnego i zawodowego, widoczne także w odniesieniu do innych państw UE, w których do
szkół zawodowych uczęszcza około 60% młodzieży.

Analitycy badający kształcenie zawodowe wskazują od wielu lat na nieprawidłowości
w systemie kształcenia prozawodowego i zawodowego. Potwierdza to następujące stwierdze−
nie: Zakładana funkcja kształcenia zawodowego, jaką jest promocja mobilności zawodowej i życiowej, wymaga systemo−
wej przebudowy i modernizacji całej infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego, która tkwi nadal w strate−
gicznych punktach w paradygmacie kształcenia wąsko specjalistycznego. Zwrot ku kształceniu do mobilności zawodowej
oznacza konieczność kompleksowej zmiany dotychczasowych wzorców programowania kształcenia zawodowego.1

Wśród zarzutów formułowanych pod adresem systemów edukacyjnych najpoważniejsze
to: mała podatność tych systemów na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno−ekonomicznym, co
wynika często z biurokratycznej struktury instytucji kształcących, ale także z tradycji traktowania
edukacji jako dziedziny względnie autonomicznej, niezależnej od działalności praktycznej; koncentracja
na przekazywaniu określonych treści zamiast rozwijania umiejętności uczenia się jak pozyskiwać nową
wiedzę; pomijanie w programach kształcenia zagadnień związanych z rozwijaniem umiejętności inter−
personalnych, kooperacji, rozwiązywania konfliktów.2

Rola centrów kształcenia praktycznego
w zmienianiu systemu kształcenia zawodowego

Stworzony w 1996 roku model centrum kształcenia praktycznego należy postrzegać jako
istotną innowację systemowo−organizacyjną, czyli planowaną operację zmieniania wielu obsza−
rów edukacji zawodowej. Należy ją rozważać w kontekście odpowiedzi szkolnictwa zawodo−
wego na radykalne przemiany gospodarcze oraz w kontekście przemian w strukturze ludzkiej
pracy.

Wyposażenie wszystkich szkół zawodowych w nowoczesne środki dydaktyczne, a przede
wszystkim w drogie maszyny, urządzenia i inne środki pracy, nie jest możliwe ze względów
finansowych. Dyskusyjne jest również popularne założenie, że wyposażenie techniczne wszyst−
kich szkół zawodowych powinno odwzorowywać poziom techniczny nowoczesnych firm. Sko−
kowość postępu technicznego zawsze ogranicza możliwości wszystkich szkół zawodowych
w „nadążaniu” za tym postępem. Niemożliwe jest także wyposażenie w nowoczesne środki
dydaktyczne szkół zawodowych i placówek doskonalenia nauczycieli.

Centrum kształcenia praktycznego to rozwiązanie, które dzięki bardzo dobremu wyposa−
żeniu techniczno−dydaktycznemu może spełniać wiele funkcji dydaktycznych dla wszystkich
szkół danego typu funkcjonujących w regionie oraz dla placówek doskonalenia nauczycieli.
Centra kształcenia praktycznego wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne (pomoce
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i materiały, techniczne środki kształcenia i środki pracy) mogą organizować procesy kształce−
nia uczniów różnych typów szkół, a także organizować procesy doskonalenia umiejętności na−
uczycieli. Dobre i nowoczesne ich wyposażenie może służyć różnym klientom systemu eduka−
cji: uczniom, nauczycielom i innym, na przykład dorosłym, w osiąganiu nowych kwalifikacji
zawodowych.

Kilkadziesiąt centrów kształcenia praktycznego, które powstały w 1996 roku i w latach
następnych, prezentuje wysoki poziom wyposażenia techniczno−dydaktycznego w postaci sta−
cji dydaktycznych odwzorowujących stan najnowszych technologii i technik pracy oraz zatrud−
nia odpowiednio przygotowaną kadrę do prowadzenia systemu ustawicznej edukacji zawodo−
wej. Wbrew opiniom, wiele z nich wyróżnia się wśród różnych placówek edukacyjnych wyso−
kim poziomem technicznym dydaktycznych środków pracy i przygotowaniem do prowadzenia
procesów osiągania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie mechatroniki, praktycznych
zastosowań elektroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie, nowych technologii w różnych
branżach zawodowych, zarówno technicznych, jak i usługowych. Na odnotowanie zasługują
również prace centrów kształcenia praktycznego, które są zorientowane na kształtowanie umiejęt−
ności funkcjonalnych, ponadzawodowych, w tym grupowego rozwiązywania problemów, oraz
na prowadzenie procesów kształcenia w modułach umiejętności zawodowych i jednostkach
modułowych, których nazwy są tożsame z nazwami zadań zawodowych.

Znaczenie centrów jako szczególnie ważnych elementów budowanego systemu edukacji
ustawicznej jest więc bardzo istotne. Gdyby udało się powiązać działalność centrów kształce−
nia praktycznego i ustawicznego oraz placówek doskonalenia nauczycieli, to wówczas można
by zorganizować dorosłym, którzy osiągają nowe kwalifikacje zawodowe, nauczycielom, któ−
rzy doskonalą swoje umiejętności i uczniom, którzy kształtują umiejętności praktyczne ważne
„organizmy edukacyjne”, stanowiące podstawy organizacji wartościowego systemu edukacji
ustawicznej i świadczące usługi edukacyjne, w wyniku wykorzystania zasobów materialnych
centrów kształcenia praktycznego.

Edukacja przedzawodowa i prozawodowa

Dla rozważanych zmian w kształceniu zawodowym szczególne znaczenie mają wyróżnio−
ne przez pedagogów pracy obszary kształcenia przedzawodowego i prozawodowego, w któ−
rych najważniejsze jest ogólne kształcenie techniczne, zawierające oprócz treści politechnicz−
nych także metatechniczne. Obok aspektu praktyczno−pragmatycznego kształcenie ogólnotech−
niczne powinno więc uwzględniać społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i etyczno−moralny
aspekt techniki.3

Źle się stało, że w okresie zmian ustroju szkolnego i reformowania systemu edukacji nie
została zaakcentowana potrzeba wprowadzenia technologii ogólnej do programów kształcenia
przedzawodowego. Ogólna wiedza o technice (metatechnika) mogłaby być znakomicie powią−
zana ze specjalistyczną wiedzą z różnych technik i znaleźć swoje miejsce w podsystemach
edukacji zorientowanych na przygotowanie uczniów do osiągania w szkole jednej lub kilku
kwalifikacji zawodowych składających się na dany zawód (obszar zawodowy). Edukacja me−
tatechniczna, a więc edukacja techniczna wykraczająca poza czysto instrumentalny i politech−
niczny wymiar techniki oraz ukazująca również ekonomiczny, środowiskowy, społeczny i hu−
manistyczny kontekst tworzenia, użytkowania i eliminowania produktów technicznych, jest
również istotna w systemie kształcenia ogólnego.
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Ważnym elementem kształcenia przedzawodowego powinien być także szkolny system
orientacji zawodowej. Europejski Projekt Polskiego Systemu Orientacji Zawodowej (EPPSOZ)
określił następujące kluczowe role systemu orientacji:

a) zapoznanie uczniów z wachlarzem możliwości wyboru profilów kształcenia i zawodów,
b) zwiększenie efektywności pracy nauczycieli w zakresie pomocy młodzieży w wyborze

odpowiedniej drogi kształcenia odpowiadającej ich potrzebom,
c) możliwość zatrudnienia pracowników, których zdolności i motywacje odpowiadają ich

wymaganiom.
EPPSOZ określił również następujące warunki, które powinny być spełnione dla efektyw−

nego funkcjonowania systemu orientacji szkolnej i zawodowej:
– dobrze przygotowane przepisy prawne,
– rzetelny system informacji,
– nowoczesne metody, narzędzia i techniki dla orientacji szkolnej i zawodowej,
– odpowiednio przygotowana kadra (między innymi funkcjonowanie szkolnych doradców

zawodowych),
– zapewnienie możliwości rozwoju systemów orientacji szkolnej i zawodowej po−

przez współpracę międzynarodową.
W polskim systemie kształcenia rola kadry dla potrzeb orientacji szkolnej i zawodowej

(szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów – obszarów tematycznych – modułów,
wychowawcy, wizytatorzy ds. poradnictwa zawodowego, pedagodzy) była w ostatnich latach
szczególnie ważna w obliczu wprowadzenia do praktyki edukacyjnej kształcenia prozawodo−
wego w liceum profilowanym.

Liceum profilowane jako nowy typ szkoły wymagało znaczącej promocji, między innymi
poprzez działalność szkolnych doradców zawodowych w gimnazjach, współpracę z rodzicami
uczniów i pracodawcami. O ile wcześniejsze rozwiązanie kształcenia prozawodowego w li−
ceum technicznym było rekomendowane w skali kraju w wyniku zorganizowania i wprowa−
dzania do praktyki edukacyjnej modelu kształcenia w wymiarze eksperymentu pedagogiczne−
go, to rozwiązanie tego kształcenia w liceum profilowanym nie było w zasadzie promowane
poza działalnością zespołu autorskiego i kilku konferencji krajowych (organizacja szkoleń dla
nauczycieli i opracowanie pakietów edukacyjnych).4

Nie zorganizowano w gimnazjach prac zorientowanych na udzielenie pełnej informacji
uczniom i rodzicom o istocie liceum profilowanego, kształtowaniu w procesie nauczania−ucze−
nia się umiejętności ogólnozawodowych, które umożliwiają osiągnięcie kwalifikacji zawodo−
wych w krótkich cyklach kształcenia w szkole policealnej, organizacji kształcenia w modułach
(przygotowanie uczniów do udziału w kształceniu modułowym rekomendowanym przez Mię−
dzynarodową Organizację Pracy we wszystkich państwach Unii Europejskiej) oraz o przygoto−
waniu uczniów liceum profilowanego do osiągania kwalifikacji w zawodach zapotrzebowa−
nych przez rynek pracy.

Brak pełnej informacji o liceum profilowanym, a więc brak prawidłowo funkcjonującego
szkolnego systemu orientacji zawodowej, był jednym z głównych powodów kwalifikowania do
tego typu szkoły absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci do liceum ogólnokształ−
cącego lub technikum, i którzy prezentowali stosunkowo niski poziom gotowości intelektualnej
do kształcenia według zmodularyzowanych programów oraz osiągania kwalifikacji zawodo−
wych i wielokrotnego ich zmieniania.

J. Moss – W obliczu wyzwań rynku pracy
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Międzynarodowe ustanowienia systemu kształcenia ustawicznego

Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe i zawodowe powinno tworzyć architekturę
kształcenia ustawicznego, zapewniającą organizację uczenia się przez całe życie. Szczególnie
ważny dla organizatorów ustawicznego kształcenia zawodowego powinien być raport Uniwer−
sytetu Sztokholmskiego ukazujący, w wyniku przeprowadzonych badań i dokonanych analiz,
stan organizacji kształcenia ustawicznego w Polsce i możliwości jego tworzenia i rozwoju (wy−
korzystanie wyposażenia technodydaktycznego centrów kształcenia praktycznego i szkół
zawodowych oraz tworzonych szkolnych centrów multimedialnych, współpraca z innymi do−
stawcami usług w obszarze kształcenia ustawicznego, między innymi stowarzyszeniami).

O randze sygnalizowanego problemu mogą świadczyć następujące ustanowienia między−
narodowe: przyjęcie przez ministrów edukacji krajów członkowskich OECD systemu uczenia
się przez całe życie jako szczególnie ważnej strategii rozwoju systemów kształcenia (1996),
przeprowadzenie analiz i badań form kształcenia dorosłych, wnioskowanie o zapewnienie do−
stępności uczenia się przez całe życie osobom w wieku produkcyjnym, by utrzymać możliwość
ich zatrudnienia (konferencja ministrów pracy krajów członkowskich OECD – 1997), traktowa−
nie kształcenia ustawicznego jako motywu przewodniego edukacji (spotkanie Rady Europej−
skiej w Lizbonie – 2000), traktowanie integracji systemu edukacji z jego otoczeniem zewnętrz−
nym (między innymi powiązanie z pracodawcami – światem pracy i instytutami badawczymi,
rozwijanie przedsiębiorczości) jako celu ogólnego – strategicznego programu Rady ds. Eduka−
cji (posiedzenie Rady Europejskiej w Barcelonie).5

Wnioski

Z analizy nowych potrzeb rynku pracy oraz zadań dotyczących zmian w kształceniu za−
wodowym w odniesieniu do treści ustaleń obrad Rady Europejskiej w Lizbonie i Memorandum
Kształcenia Ustawicznego (Bruksela 2000)6 oraz treści raportu opracowanego przez ekspertów
Uniwersytetu w Sztokholmie – „Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych
w Polsce jako integralnych części uczenia się przez całe życie”, a także z wyżej omówionych
wyznaczników modelowania szkolnych systemów edukacji zawodowej wynikają następujące
wnioski adresowane do organizatorów kształcenia, nadzoru pedagogicznego i innych realizato−
rów nowych zadań szkoły zawodowej:

1. Nowe firmy, powstające w różnych obszarach kraju, zgłaszają potrzebę zatrudnienia ab−
solwentów szkół zawodowych, którzy powinni prezentować wysoki poziom osiągniętych
kwalifikacji zawodowych, zgodny ze standardami tych firm. Znaczne zmniejszenie liczby
szkół zawodowych oraz brak zdecydowanych zmian w strukturze szkolnych systemów
kształcenia zawodowego wskazują na konieczność systematycznego monitorowania ryn−
ku pracy dla potrzeb edukacji i podejmowania decyzji o organizacji kształcenia prozawo−
dowego i zawodowego, z uwzględnieniem zapotrzebowania na nowe kwalifikacje zawo−
dowe na poziomie ponadgimnazjalnym i w ramach policealnych studiów zawodowych.

2. Lepsze powiązanie szkolnego systemu edukacji zawodowej z rynkiem pracy wymaga
wprowadzenia w klasach programowo najwyższych specjalizacji zawodowej umożliwia−
jącej osiągnięcie konkretnej kwalifikacji zawodowej zapotrzebowanej przez pracodawców
oraz zróżnicowania i rozszerzenia kształcenia w szkołach policealnych (kształcenie w zróż−
nicowanych krótkich cyklach na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub liceum profi−
lowanego i kształcenie dorosłych) patronowanych przez firmy prowadzące działalność
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produkcyjną lub usługową (zajęcia praktyczne na unikatowych stacjach dydaktycznych
powinny być prowadzone w centrach kształcenia praktycznego w wyniku kontraktowania
usługi edukacyjnej).

3. Współczesną edukację zawodową należy rozważać nie tylko w kontekście prakseologicz−
nym (osiąganie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymaganiami gospodarki), ale rów−
nież humanistycznym (między innymi kompetencje wynikające z ukształtowanych umie−
jętności funkcjonalnych).

4. Szczególnie ważnym celem współczesnego kształcenia zawodowego w obliczu dynamicz−
nych przemian w gospodarce jest ukształtowanie umiejętności samodzielnego pobierania
informacji przez ucznia (zamiast panującego powszechnie dostarczania mu jej przez na−
uczyciela) oraz umiejętności pozwalających uruchomić mechanizmy aktywności zawodo−
wej (poszukiwanie zatrudnienia, negocjacje, kreatywność, odpowiedzialność) i przygoto−
wać kształcących się do pracy na różnych stanowiskach o podobnej technologii w warun−
kach ciągłej zmienności zadań i stałego wzrostu wymagań stawianych pracowni−
kom (zwiększenie poziomu dyspozycyjności pracownika, uelastycznienie kształcenia za−
wodowego wobec zmiennego zapotrzebowania gospodarki).

5. W edukacji przedzawodowej istnieje pilna potrzeba wprowadzenia procesów nauczania−
−uczenia się techniki również w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym, społecznym
i humanistycznym (edukacja metatechniczna) oraz zorganizowania optymalnych syste−
mów orientacji prozawodowej i zawodowej (między innymi w gimnazjum w celu ułatwie−
nia uczniom wyboru drogi dalszego uczenia się i osiągania kwalifikacji zawodowych).

6. W centrach kształcenia praktycznego i w rozwijających się szkołach zawodowych powin−
ny być tworzone warunki do prowadzenia procesów edukacji dla dorosłych zorientowa−
nych na osiąganie nowych kwalifikacji zawodowych, a także procesów edukacji dla przy−
jemności i własnego rozwoju, edukacji dla samodzielności oraz radzenia sobie z własnym
życiem.
Niektóre centra kształcenia praktycznego powinny tworzyć wspólną strukturę organiza−

cyjną z centrami kształcenia ustawicznego.
7. W centrach kształcenia praktycznego, które prezentują wysoki poziom działania innowa−

cyjnego (zasoby ludzkie, wyposażenie technodydaktyczne, wdrażanie zmian do systemu
kształcenia) powinny być lokalizowane procesy kształcenia przedzawodowego, prozawo−
dowego i zawodowego – specjalistycznego.

8. Powiązanie w szkolnym systemie kształcenia zawodowego podsystemów eduka−
cji uczniów (zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół prozawodowych i zawodowych wyni−
kające z przyjętych standardów organizacyjnych) i podsystemów edukacji dorosłych (mię−
dzy innymi łączenie procesów osiągania kwalifikacji zawodowych z pracą zawodową)
może stanowić ważny kierunek rozwoju szkół zawodowych i służyć budowaniu rozsze−
rzonej szkolnej oferty edukacyjnej.

9. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, a w tym kształtowanie umiejętności myślenia
i działania przedsiębiorczego powinno wynikać z celów rozwoju szkolnych systemów edu−
kacji i z uzyskanego statusu szkoły przedsiębiorczej.

10. Powiązanie działalności centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicz−
nego i placówek doskonalenia nauczycieli wpłynie znacząco na jakość systemu edukacji
ustawicznej ze względu na możliwość wykorzystania zasobów materialnych

J. Moss – W obliczu wyzwań rynku pracy
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kształcenia praktycznego do osiągania przez dorosłych kwalifikacji zawodowych, kształ−
towania umiejętności praktycznych uczniów różnych szkół i profili zawodowych oraz do−
skonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli.

11. Konstrukcja systemów kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego wymaga precy−
zyjnego określenia poszczególnych elementów struktury dydaktycznej, a w tym:
• wyróżnienia kwalifikacji zawodowych do osiągania w Centrum;
• zaprojektowania operacyjnych celów kształcenia, zorganizowania kształcenia moduło−

wego, zastosowania metod projektowych jako najważniejszej strategii dydaktycznej
oraz zorganizowania, za zgodą okręgowej komisji egzaminacyjnej, zewnętrznego egza−
minu zawodowego potwierdzającego osiągnięcie kwalifikacji zawodowych;

• zaprojektowania, oprócz umiejętności kierunkowych, układu umiejętności funkcjonal−
nych, między innymi umiejętności: pracy w grupie, komunikowania się z innymi, sa−
modzielnego pobierania informacji i ich analizowania, segregowania i syntetyzowania,
wykorzystywania określonego instrumentarium badawczego – technicznego do rozwią−
zywania problemów zawodowych, kooperacji, rozwiązywania konfliktów i in.;

• zaprojektowania stacji dydaktycznych do wykorzystania w procesach kształcenia
i doskonalenia zawodowego (dorośli, uczniowie, nauczyciele).

12. Organizacja Centrum Kształcenia Praktycznego jest uzależniona od optymalnej współ−
pracy różnych placówek i instytucji na poziomie koordynacji centralnej i na poziomach
koordynacji lokalnej, szkół zawodowych danej branży w regionie, pracodawców, dorad−
ców zawodowych i wojewódzkich (powiatowych) urzędów pracy. Poziom wyposażenia
technodydaktycznego Centrum powinien być zgodny z poziomem rozwiązań stanowisk
pracy w nowoczesnych firmach przemysłowych lub usługowych.

Przypisy
1   Por. Zielińska K., Programowanie kształcenia zawodowego w warunkach przemian społeczno−

−oświatowych, UAM, Poznań 1993 – rękopis referatu
2  Por. Kwiatkowski S.M., Od dominacji do marginalizacji, „Głos Nauczycielski” nr 14/2005,

s. 12.
3  Por. Gawrysiak M., Edukacja… op. cit. s. 13.
4   Por. Europejski Projekt Polskiego Systemu Orientacji Zawodowej EPPSOZ – oprac. Grabińska

B., Warszawa 1999
5   Por. Moos J., Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym,

ŁCDNiKP, Warszawa 2002; Moos J., Nauczycielski Zespół Postępu Pedagogicznego w szkol−
nictwie zawodowym, ŁCDNiKP, Warszawa 1999; Moos J. red., Nowy model kształcenia za−
wodowego poprzez licea profilowane, eMPi, Poznań 2002

6    Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w Polsce jako integralnych części
uczenia się przez całe życie. Stokholm University Institute of International Education, raport
2002 Memorandum Kształcenia Ustawicznego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela
2000, fragmenty wykładu wygłoszonego podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Edukacyj−
nego
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Dagmara Kowalik
Politechnika Radomska

Współczesne tendencje rozwoju ustawicznej
edukacji zawodowej

Wprowadzenie

Zasoby ludzkie są głównym bogactwem Europy, dlatego inwestowanie w tym obszarze
jest czynnikiem determinującym wzrost i wydajność pracy w takim samym stopniu jak lokata
w środki trwałe. Proces przechodzenia do społeczeństwa wiedzy jest wyzwaniem i szansą dla
Polski. Rozwój ustawicznej edukacji zawodowej polega na nieustannym dokształcaniu i do−
skonaleniu kwalifikacji. Wszelkie formy kształcenia ustawicznego są najlepszym sposobem
przeciwdziałania stagnacji gospodarczej. Według zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy
w ustawicznej edukacji zawodowej powinno się wykorzystywać modułowe programy naucza−
nia opracowane na podstawie sprawdzonych koncepcji doboru treści kształcenia, oparte na
Modułach Umiejętności Zawodowych – Modules of Employable Skills (MES) oraz Podejściu Kompe−
tencyjnym – Competency Based Training (CBT). Tak skonstruowane modułowe programy na−
uczania nadążają za potrzebami gospodarki i efektywnie podnoszą kwalifikacje zawodowe
wymagane przez rynek pracy.

Wpływ nauki i techniki
na rozwój ustawicznego kształcenia zawodowego

Postęp naukowo−techniczny zachodzący w gospodarce światowej wpływa bezpośrednio
na rynek pracy tak globalny, jak i polski. Przeobrażenia gospodarcze dyktują zmiany w tre−
ściach pracy w każdym zawodzie i na wszystkich stanowiskach.

Gospodarka światowa ulega nieustannym przemianom w sferze industrializacji, automa−
tyzacji, komputeryzacji i robotyzacji pracy (rys. 1.).

Rys. 1. Przemiany w kulturze pracy

Źródło: Warsztaty metodologiczne: Analiza potrzeb, projektowanie i ewaluacja szkoleń modu−
łowych, ITeE, Radom 2003. Materiały niepublikowane
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System kształcenia zawodowego zawsze był i jest ściśle powiązany ze zmianami, jakie
zachodzą w środowisku pracy. Edukacja zawodowa musi być rozpatrywana z perspektywy
wymagań stawianych jej przez rynek pracy. Kształcenie zawodowe jest instrumentem polityki
edukacyjnej oraz polityki zatrudnienia i ma za zadanie przygotować absolwentów do dalszego
uczenia się i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Edukacja zawodowa nie może się
kończyć tylko świadectwem ukończenia szkoły, nawet jeżeli jest to wyższa uczelnia.

H. Bednarczyk zwraca uwagę, że ewolucja edukacji jest powodowana zmianą zapotrzebowania,
zmianą treści i technologii kształcenia, a także faktem konieczności kształcenia ustawicznego w ciągu
całego życia (rys. 2.).1

Rys. 2. Zmiany środowiska pracy a tendencje rozwoju i kształcenia

Źródło: Bednarczyk H., Współczesne trendy edukacyjne [w:] Vademecum menadżera oświaty
(red.) Plewka Cz., Bednarczyk H., ITeE, Radom 2000, s. 27.

Zadaniem placówek oświatowych wszystkich szczebli jest przygotowanie absolwentów do
samokształcenia i uczestnictwa w procesie nauczania obejmującego całe życie. Edukacja za−
wodowa nie może być oderwana od realiów rynku pracy i kształcić armii przyszłych bezrobot−
nych. Ma to polegać m.in. na odejściu od wąskiej specjalizacji w kształceniu zawodowym
i wyższym oraz rozwoju kształcenia ustawicznego w stałej łączności z podmiotami gospodar−
czymi.2  W ostatniej dekadzie zaobserwowano w Polsce wyraźną tendencję do podnoszenia
poziomu kwalifikacji zawodowych. Należy przypuszczać, że kolejne roczniki absolwentów
coraz lepiej wykształconych, szczególnie z wyższym wykształceniem, będą wypierały z rynku
pracy mniej wykształconych pracowników.

Z danych Instytutu Spraw Publicznych wynika, że w Polsce będą potrzebni nie tylko spe−
cjaliści o wysokim poziomie wykształcenia, ale również tacy, którzy potrafią zmieniać swój
zawód i specjalność. Wynika z nich, że człowiek, który rozpoczął pracę w latach 90., będzie
musiał zmienić co najmniej 6–7 razy swoją specjalność, a nawet zawód, aby utrzymać się na
rynku pracy.3  Przeobrażenia w gospodarce i na rynku pracy powodują zmiany w odniesieniu
do oczekiwań dotyczących poziomu kwalifikacji pracowników oraz ich umiejętności zawodo−
wych. Na tak zmieniającym się rynku pracodawcy poszukują wysoko wykwalifikowanej ka−
dry, która ma dobre przygotowanie zawodowe, ale, co równie ważne, umiejętność nieustanne−
go uzupełniania swoich kwalifikacji. W związku z powyższym ważne staje się kształcenie
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specjalistycznej kadry pracowniczej, która nadąża za zmianami gospodarki i przeobrażeniami
zachodzącymi w technologii produkcji. Jest to możliwe m.in. poprzez uczestnictwo w różnego
rodzaju szkoleniach zawodowych. Taką formę edukacji ustawicznej powinni podjąć pracowni−
cy każdego szczebla działalności i rodzaju produkcji.

W Polsce coraz częściej ma miejsce przygotowanie zawodowe we współpracy z praco−
dawcami. Zostały poszerzone oferty kształcenia w systemie pozaszkolnym (z wykorzystaniem
mechanizmów rynkowych), rozwijają się szkoły i placówki niepubliczne. Takie działania stwa−
rzają warunki osobom, które chcą zmienić, uzupełnić i doskonalić swoje kwalifikacje zawodo−
we w ciągu całego życia. T. Aleksander, analizując system dokształcania i doskonalenia zawo−
dowego zakładowego i branżowego,4  zwraca uwagę, że współczesna edukacja zawodowa doro−
słych wyrasta z potrzeb rynku pracy, kwalifikacje stały się czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw.
W obrębie poszczególnych branż oraz resortów gospodarczych i społecznych dokształcanie, doskonalenie
zawodowe zyskało trwałe podstawy prawne gwarantujące jego byt.5

Ważniejsze międzynarodowe projekty badawcze
realizowane w ramach zawodowej edukacji ustawicznej

Dużą szansą na dostosowanie przez Polskę systemu edukacji ustawicznej do nowych
realiów gospodarczych jest realizowanie przez nasz kraj szeregu międzynarodowych progra−
mów pomocowych.

W latach 1993–1997 w projektach TOR#3, TOR#8 i TOR#96  opracowano kilkaset charak−
terystyk zawodów, „Przewodnik o zawodach”, programy szkoleniowe dla doradców zawodo−
wych oraz modułowe programy szkolenia zawodowego dla kilkudziesięciu zawodów gospo−
darczych. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (obecnie Ministerstwo Gospodarki i Pracy
MGiP) wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych MENiS z Warszawy oraz Instytutem Techno−
logii Eksploatacji (ITeE) z Radomia zapoczątkowało w Polsce proces tworzenia programów
modułowych i prowadzenia szkoleń według koncepcji MES. To dzięki nim zbudowano podsta−
wy reformy systemowej w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kolejne projekty SCRUB i COST A11,7  realizowane w latach 2000–2002 przez IBE i IteE,
dotyczą edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego.

Raport PHARE „Uznawanie kwalifikacji zawodowych – proponowane rozwiązania” za−
wiera propozycje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych nowo tworzonego sys−
temu uznawania kwalifikacji zawodowych.

Najnowszym projektem Ministerstwa Gospodarki i Pracy MGiP jest PHARE 2000 „Krajo−
wy system szkolenia zawodowego”.8  Celem strategicznym projektu jest stworzenie podstaw
efektywnie funkcjonującego systemu ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych poprzez
zapewnienie wsparcia realizacji Narodowej Strategii Zatrudnienia w ramach systemu Continu−
ing Vocational Training (CVT – Ustawicznego Kształcenia Zawodowego). Projekt składa się z trzech
komponentów, które zawierają:

1) statystykę publiczną przeznaczoną dla edukacji ustawicznej,
2) krajowe standardy kwalifikacji zawodowych,
3) modułowe programy szkoleń zawodowych.

Na podstawie pierwszego działania badającego Ustawiczne Szkolenie Zawodowe
w Przedsiębiorstwach (CVTS2) i dotyczącego zaangażowania pracodawców w doskonalenie
zawodowe pracowników ustalono, że w Polsce z kształcenia ustawicznego najczęściej korzy−
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stają firmy duże, i to właśnie do nich jest adresowana większość ofert edukacyjnych. Porównu−
jąc polskie firmy z unijnymi, można jednak stwierdzić, że znacznie rzadziej realizują one tę
formę edukacji niż przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej (wyk. 1.)

Wyk. 1. Udział przedsiębiorstw prowadzących szkolenia w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
zależnie od wielkości przedsiębiorstwa

Źródło: Wyniki badania Ustawicznego Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorst−
wach (CVTS2), PBS dla MGiP, listopad 2003

W trzeciej fazie projektu opracowano 89 modułowych programów szkolenia zawodowe−
go. Projekt zawiera uniwersalny wzorzec konstruowania modułowych programów nauczania,
opartych na koncepcji MES. Przyjęty model dokumentacji został przetransponowany i zaadap−
towany do warunków polskich.

Podstawowe dane o nowych programach są zawarte w „Informatorze o modułowych
programach dla szkolenia zawodowego”. W Departamencie Rynku Pracy MGiP są dostępne
również wersje drukowane i elektroniczne. Informacje o programach można uzyskać korzysta−
jąc z Internetu.9

Autorka, uczestnicząc w projekcie Phare 2000, opracowała dwa modułowe programy
szkoleń zawodowych dla zawodów branży odzieżowej.

Modułowe programy szkolenia zawodowego
dla branży odzieżowej, opracowane w projekcie PHARE 2000

Opracowane modułowe programy szkoleń zawodowych mają na celu doskonalenie kwa−
lifikacji zawodowych kadr branży odzieżowej, oczekiwane przez rynek pracy. Poniżej przed−
stawiono programy tych szkoleń dla zakresów pracy:

• Moduł 1. – Samodzielny kreator ubiorów,10

• Moduł 2. – Usługi odzieżowe.11

Strukturę blokową jednostek modułowych dla modułu „Samodzielny kreator ubiorów”
przedstawiono na rys. 3.

Skonstruowane modułowe programy uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje nieza−
leżnych specjalistów z branży odzieżowej oraz zostały zatwierdzone przez MGiP do użytku
ustawicznej edukacji zawodowej. Programy znajdują się w bazie danych modułowych progra−
mów szkoleniowych MGiP.



281

Rys. 3. Schemat struktury programu modułowego dla zakresu pracy „Samodzielny
kreator ubiorów”

Źródło: Modułowy program szkolenia zawodowego w zakresie: „Samodzielny kreator
ubiorów”. PHARE 2000 – Projekt nr PL 0003.11. MGiP, Warszawa 2003, s. 17.

Strukturę blokową jednostek modułowych dla modułu „Usługi odzieżowe” przedstawio−
no na rys. 4.

Rys. 4. Schemat struktury programu modułowego dla zakresu pracy „Usługi odzieżowe”

Źródło: Modułowy program szkolenia zawodowego w zakresie: „Usługi odzieżo−
we”. PHARE 2000 – Projekt nr PL 0003.11. MGiP, Warszawa 2003, s. 18.
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Zakończenie

Wiodące ośrodki naukowo−badawcze12  zainicjowały proces wymiany europejskich i pol−
skich doświadczeń w zakresie modułowych koncepcji nauczania i uczenia się. W ramach pro−
gramu Leonardo da Vinci „Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Eduka−
cyjnych” (EMCET de Bank),13  utworzyły Polską Sieć Kształcenia Modułowego – PSKM. Opra−
cowano i wdrożono model tzw. akredytacji środowiskowej dla instytucji zrzeszonych w PSKM
(sieć placówek edukacyjnych powołana w projekcie) oraz model akredytacji modułowych pro−
gramów kształcenia/szkolenia zawodowego. Zaprojektowana baza danych stanowi pierwsze
tego typu rozwiązanie w Europie, które ma szansę na dalszy rozwój w kierunku budowania
międzynarodowej platformy wymiany informacji o modułowych programach kształcenia i szko−
lenia zawodowego w różnych krajach, jak również doskonalenia usług edukacyjnych w obsza−
rze ustawicznego kształcenia zawodowego.
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Nowoczesne technologie informacyjne
w procesie kształcenia zawodowego

Technologia informacyjna jest rozumiana jako zestaw narzędzi informatycznych przetwa−
rzających dane różnej postaci. Jej zastosowanie jest zauważalne w każdej dziedzinie życia: od
chociażby urządzeń gospodarstwa domowego do skomplikowanych procesów technologicz−
nych podczas wytwarzania niejednokrotnie bardzo złożonych produktów. Wykorzystywana
jest w trakcie planowania, projektowania, produkcji i wdrożenia rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych.

Przygotowanie młodego człowieka we współczesnym świecie do wykonywania zadań
zawodowych wymaga wyposażenia go w odpowiednie umiejętności wykorzystania kompute−
ra i specjalistycznego oprogramowania.

Już w 1992 roku powstała w Finlandii inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputero−
wych (ECDL – European Computer Driving Licence) jako jednolitego w skali kraju zaświad−
czenia stwierdzającego, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi mikro−
komputerów i potrafi je efektywnie wykorzystać w codziennej pracy. W ciągu czterech lat cer−
tyfikat miało już 10 tysięcy mieszkańców tego 5−milionowego kraju. CEPIS – Council
of Euro−pean Proffesional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonal−
nych Towarzystw Informatycznych) w 1996 roku podjął decyzję o rozszerzeniu fińskiej inicja−
tywy o inne kraje Zjednoczonej Europy. Inicjatywa ta została poparta przez Radę Europy, która
włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do zbioru inicjatyw zmierzają−
cych do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Również Polska, z inicjatywy
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, podjęła działania zmierzające do jak najszerszego
objęcia tą inicjatywą swojego społeczeństwa. Dotychczas wydano w naszym kraju ponad 14
tys. certyfikatów.

Jest to ciekawa inicjatywa nie tylko dla systemu edukacji, ale przede wszystkim dla rynku
pracy, zwłaszcza, że jak podaje Polskie Towarzystwo Informatyczne, cele ECDL zakładają:

– podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnio−
nych i chcących podjąć pracę,

– wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera,
– umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną,
– zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu za−

pewnienia wysokiej jakości jej wyników.
ECDL to certyfikat zaświadczający, że jego właściciel zdał pomyślnie teoretyczny egza−

min sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć
egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera z zakresu wykorzy−
stania systemu operacyjnego, edycji tekstu, tworzenia arkusza kalkulacyjnego i bazy danych,
posługiwania się Internetem oraz projektowania grafiki prezentacyjnej. ECDL zyskało wielu
zwolenników. Chociażby Interkl@sa, która nadając swój znak jakości szkole, bierze pod uwagę
liczbę uczniów i nauczycieli przystępujących do egzaminów pozwalających uzyskać Europej−
ski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Szczególnie istotny wydaje się fakt, że coraz
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więcej pracodawców z zadowoleniem przyjmuje, pozyskując nowego pracownika, posiadany
przez niego certyfikat ECDL.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to jedna z inicjatyw zmierzająca do
wyposażenia społeczeństwa w odpowiednie umiejętności posługiwania się komputerem. War−
to jednak zwrócić uwagę na niezwykle istotną rolę technologii informatycznej w zarządzaniu
informacją, której wartość na rynku pracy stale wzrasta. Jakże istotne wydają się we współcze−
snym świecie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania, gromadzenia i upo−
wszechniania informacji. Te właśnie umiejętności są kształtowane w powołanym trzy lata temu
nowym typie szkoły – liceum profilowanym o profilu „zarządzanie informacją”, które zyskało
dużą popularność wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła ta bowiem daje przygotowa−
nie ogólnozawodowe do dalszego kształcenia dla potrzeb wykonywania wielu zadań zawodo−
wych w takich dziedzinach, jak informatyka, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, dzien−
nikarstwo, poligrafia i inne.

Zgodnie z założeniami dokumentacji programowej, profil „zarządzanie informacją” zo−
stał zaprojektowany dla potrzeb kształtowania postaw i umiejętności charakterystycznych dla
społeczeństwa informacji. Założono, że szkoła kształcąca uczniów w tym profilu stworzy wa−
runki do ukształtowania tych umiejętności.

W zakresie umiejętności ogólnozawodowych uczeń, po ukończeniu liceum profilowanego
o profilu „zarządzanie informacją”, powinien umieć:

– wyszukiwać informacje w różnych źródłach tekstowych i pozatekstowych,
– selekcjonować i gromadzić informacje,
– analizować i interpretować informacje,
– zarządzać systemami przechowującymi informacje,
– archiwizować informacje,
– sporządzać harmonogramy działań w oparciu o zgromadzone informacje,
– administrować sieciami komputerowymi,
– projektować, tworzyć i wdrażać systemy bazodanowe,
– przetwarzać informacje tekstowe, graficzne i dźwiękowe za pomocą różnych technik,
– sporządzać własne przekazy informacji za pomocą różnych środków medialnych,
– upowszechniać informacje w różnych źródłach i w różnych formach.

Wymienione inicjatywy i programy przygotowują do wykorzystywania technologii infor−
matycznej w zakresie interdyscyplinarnym. Ukształtowane dzięki nim umiejętności są przy−
datne niemal w każdym obszarze działań zawodowych. Istnieje jednak konieczność przygoto−
wania młodego pokolenia do specjalistycznego wykorzystania komputera dla potrzeb konkret−
nych zawodów obecnie znanych i tych, które pojawią się na rynku pracy w najbliższych latach.

Znana od wielu lat możliwość komputerowego wspomagania projektowania lub kompu−
terowego sterowania urządzeniami mechanicznymi jest coraz częściej wykorzystywana przez
pracodawców. Świadczą o tym pojawiające się na rynku pracy propozycje zatrudnienia spe−
cjalistów w zakresie projektowania w programie AutoCAD lub programowania obrabiarek ste−
rowanych numerycznie. Cenną inicjatywą było więc wprowadzenie wymienionych zagadnień
do treści kształcenia w module ogólnym „użytkowanie komputera” (program UPET – IMPRO−
VE) i bloku tematycznym „komputeryzacja” (program liceum technicznego). Inicjatywę tę
autoryzował zespół doradców i konsultantów kształcenia zawodowego pod kierunkiem Janu−
sza Moosa, działający obecnie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
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Praktycznego. Przed szkołami pojawiło się więc nowe wyzwanie – przygotowanie ucznia do
wykonywania zadań za pomocą specjalistycznego oprogramowania i specjalistycznego oprzy−
rządowania (obrabiarki sterowane numerycznie). Zwłaszcza to drugie wyzwanie nie było moż−
liwe do zrealizowania przez szkoły zawodowe ze względu na bardzo wysokie koszty samych
urządzeń i brak odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Dopiero powstanie centrów
kształcenia praktycznego stworzyło warunki do rozpoczęcia działań zmierzających do przygo−
towania uczniów do wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach pracy wyposażonych
w specjalistyczne oprogramowanie i oprzyrządowanie wspomagane komputerem. CNC
i CAD/CAM to dobrze znane skróty dla działających od 1996 roku centrów.

Gwałtowny rozwój technologiczny nie pozwala jednak edukacji na stagnację i realizację
zadań wyznaczonych wiele lat temu. Powstają nowe zawody i specjalności. Do prężnie rozwi−
jających się dziedzin należą: robotyka, automatyka, mechatronika, a także inne obszary zawo−
dowe wykorzystujące cyfrowe rozwiązania technologiczne. Zgodnie z informacją, jaką podaje
firma FESTO, termin mechatronika użyto po raz pierwszy w 1975 r. w japońskim koncernie
Yaskawa Electric Corporation jako kombinacji słów Mechanics− Electronics−Control. Była ona
rozumiana jako uzupełnienie komponentów mechanicznych przez elektronikę w mechanice pre−
cyzyjnej, a typowym mechatronicznym urządzeniem był fotograficzny aparat−lustrzanka.
Z czasem pojęcie mechatronika znacznie się zmieniło i rozszerzyło. Mechatronika stała się nauką
inżynierską, opartą na klasycznych dyscyplinach budowy maszyn, elektrotechniki i elektroniki
oraz informatyki. Celem tej nauki jest poprawianie funkcjonalności urządzeń i systemów tech−
nicznych przez powiązanie dyscyplin składowych w jedną całość (http//www.festo.com).
W 2002 roku, z inicjatywy wymienionego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, wdrożono, w ramach kształcenia w nowym typie szkoły ogólnoza−
wodowej – liceum profilowanym, profil mechatroniczny, którego celem jest przygotowa−
nie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, m.in., do:

– analizowania i interpretowania podstawowych zjawisk zachodzących w układach mecha−
tronicznych oraz praw fizycznych z nimi związanych,

– samodzielnego rozwiązywania typowych problemów związanych z budową i działaniem
układów i urządzeń mechatronicznych, z wykorzystaniem różnorodnych informacji tech−
nicznych,

– interpretowania informacji technicznych dotyczących przykładowych układów i urządzeń
mechatronicznych,

– samodzielnego sporządzania informacji technicznych dotyczących przykładowych ukła−
dów i urządzeń mechatronicznych,

– posługiwania się technikami informatycznymi w procesie konstruowania i eksploatacji
układów mechatronicznych i ich podzespołów.
W tej nowej dziedzinie zawodowej istnieje potrzeba wykształcenia interdyscyplinarnych

specjalistów z zakresu trzech obszarów nierozerwalnie ze sobą powiązanych, tj. mechaniki,
elektroniki i informatyki. Mechatronika jest bowiem synergicznym połączeniem mechaniki pre−
cyzyjnej, elektronicznych układów sterujących i informatyki, czyli takim, którego łączne możli−
wości są większe niż suma możliwości elementów składowych. Nie można jej utożsamiać
z automatyką, robotyką lub automatyzacją produkcji.

Na zapotrzebowanie na mechatroników odpowiedziały również techniczne uczelnie wy−
ższe, takie jak: politechniki w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, a także
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AGH w Krakowie. Kandydatom na te kierunki kształcenia wyjaśnia się, że jest to nauka mul−
tidyscyplinarna, a jej celem jest przygotowanie do tworzenia multifunkcjonalnych i struktural−
nie złożonych produktów działających inteligentnie w zmieniającym się otoczeniu i łatwych
w obsłudze (http://www.studiuj.pl).

Mechatronika to tylko przykład nowego obszaru zawodowego. W ciągu najbliższych lat
powstaną nowe, a te, które istnieją, będą wielokrotnie zmieniały swoje oblicze. Rodzą się więc
pytania: Jak przygotować młodego człowieka do poruszania się na tak dynamicznie zmienia−
jącym się rynku pracy? Jak ukształtować w nim specjalistyczne umiejętności zawodowe? Nie
można bowiem przewidzieć, jakie umiejętności zawodowe będą najbardziej przydatne w zmie−
niającej się i rozwijającej gospodarce np. za 10 lat. Istnieje więc potrzeba ukształtowania wśród
uczniów takich umiejętności, które pozwolą w przyszłości, w wyniku ich transferu, na szybkie
przekwalifikowanie się i podejmowanie wyzwań edukacyjnych kilka razy w ciągu całego życia
zawodowego.

Zasadność tego stwierdzenia potwierdzają wnioski wynikające z realizacji dwóch projek−
tów: „Pracuję Zatrudniam” i „Pracuję Zatrudniam II”, organizowanych w ramach programów
PHARE 2001 i PHARE 2002 w województwie łódzkim, których wykonawcą było m.in. Łódzkie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Przeprowadzona w ramach
działań związanych z tymi projektami analiza rynku pracy potwierdziła zapotrzebowanie na
nowe kwalifikacje w takich dziedzinach, jak: obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
automatyka, mechatronika, pneumatyka, komputerowe wspomaganie projektowania, grafika
komputerowa, projektowanie stron www, księgowość wspomagana komputerem. Wielu pra−
codawców funkcjonujących na rynku łódzkim od wielu lat, a także nowych (Philips, Gilette
i inni), stwierdziło, że wśród umiejętności interdyscyplinarnych niezmiernie istotne są umiejęt−
ności korzystania z komputera, oprogramowania biurowego i usług Internetu. Dlatego wielu
osobom pozostającym bez pracy zaproponowano w ramach projektu uzupełnienie kwalifikacji
o umiejętność obsługi komputera, poświadczone Europejskim Certyfikatem Umiejętno−
ści Komputerowych. W ramach obu projektów przeszkolono blisko 4 tysiące osób,
z czego ponad 1,5 tysiąca znalazło i znajduje zatrudnienie w ciągu kilku miesięcy po zakoń−
czeniu szkolenia. Organizowane szkolenia są dowodem konieczności uzupełniania lub zmiany
kwalifikacji zawodowych pracowników lub osób, które już utraciły pracę.

Technologia informatyczna stwarza również nowe możliwości tym, którzy pozostawali do
tej pory w cieniu życia zawodowego z powodu niepełnosprawności lub przewlekłej choroby.
Kształcenie na odległość poprzez Internet jest szansą zdobycia nowych kwalifikacji, zaś nowe
zawody, które wymagają jedynie wykonywania zadań zawodowych za pośrednictwem kompu−
tera i Internetu, umożliwiają im znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i na rynku pracy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że obecnie poświęca się dużą uwagę znaczeniu systemu kształ−
cenia ustawicznego, którego podstawowym celem będzie dostosowywanie kwalifikacji pracow−
ników do wymagań gospodarczych kraju. Dlatego istotne staje się wyposażenie absolwenta
szkoły zawodowej m.in. w umiejętność korzystania z ewaluującej technologii informatycznej
nierozerwalnie związanej z każdą dziedziną życia zawodowego.

A. Koludo – Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia…



288

Grażyna Osicka

Jakość w edukacji zawodowej

Jakość to jest to,
co zadowala, a nawet zachwyca.

(W.E. Deming)

Proces integracji z Unią Europejską oraz działalność w warunkach konkurencji wymaga
coraz wyższej jakości usług w każdym sektorze działalności społeczno−gospodarczej. Stawia−
nie przez klientów coraz wyższych wymagań organizacjom sektora publicznego spowodowało
zainteresowanie zaawansowanymi metodami zarządzania oraz systemami jakości.

Jakość jako idea współczesnego świata jest również ważnym przesłaniem reform eduka−
cyjnych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce jednym z celów
wdrażanej od 1 września 1999 r. reformy systemu edukacji jest podniesienie jakości nauczania
i wychowania. Również jednym z priorytetów zawartych w „Strategii Rozwoju Kształcenia Usta−
wicznego do Roku 2010” jest podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego. Także jednym z istot−
nych celów statutowych Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
jest inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu podnoszenie jakości w kształceniu zawo−
dowym i ustawicznym. Wśród działań podejmowanych dla realizacji tego celu przez Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na szczególną uwagę zasługują:

– projektowanie standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego,
– wspieranie systemu akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawicz−

ne w formach pozaszkolnych,
– monitorowanie realizacji porozumień zawieranych między ministrem edukacji narodowej

i Sportu a organizacjami pracodawców i innymi partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości kształcenia praktycznego,

– realizacja projektu dotyczącego mierzenia jakości pracy placówek kształcenia ustawicznego.

Standardy wyposażenia dydaktycznego
pracowni kształcenia zawodowego

Jednym z elementów systemu zapewnienia jakości w edukacji jest formułowanie i wdra−
żanie do praktyki standardów dotyczących tego obszaru. Standardy rozumiane jako normy,
wzorce mogą być używane jako punkt odniesienia przy ocenie zarówno procesów, jak i ich
produktów lub efektów.

W proces standaryzacji w edukacji włączył się Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, realizując na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, we
współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi,
projekt budowania standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego.

Dla całości prac przyjęto następujący harmonogram:
• 2003 – opracowanie standardów wyposażenia pracowni dla 23 zawodów z 2−letnim cy−

klem kształcenia;
• 2004 – opracowanie standardów wyposażenia pracowni dla 52 zawodów z 3−letnim cy−

klem kształcenia;
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• 2005 – opracowanie standardów wyposażenia pracowni dla 81 zawodów kształconych
w technikum;

• 2006 – opracowanie standardów wyposażenia pracowni dla 37 zawodów kształconych
w szkołach policealnych.
Podczas prac nad modelem standardu zastosowano definicję, według której:
Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego to typowe dla zawodu,

zgodne z obowiązującymi normami, wymagania, dotyczące infrastruktury i wyposażenia dydaktycz−
nego pracowni, opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz
standardu wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu. Wyposażenie zgodne ze standardem powinno
umożliwić:

– opanowanie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu,
– wykonanie zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego.

Z definicji wynika – czym są standardy. A czym standardy nie są?
Standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego nie określają podmiotu, który

tym wyposażeniem ma dysponować. Nie określają też sposobu organizowania praktycznej
nauki zawodu; określają jedynie, jakie wyposażenie jest niezbędne, aby uczeń/absolwent mógł
opanować wiedzę i umiejętności wskazane w opisie zawodu (w podstawie programowej).

Nie są one również tożsame ze standardami wymagań egzaminacyjnych, które ustala się
m.in. po to, aby zapewnić w procesie egzaminowania takie same wymagania w całym kraju
niezależnie od tego, jaki program nauczania realizowała dana szkoła. Stanowią podstawę prze−
prowadzania sprawdzianów i egzaminów i są normą (wzorcem) wiedzy i umiejętności, który−
mi powinni się legitymować absolwenci na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia. Są
odzwierciedleniem osiągnięć zawartych w podstawie programowej. Standard wymagań egza−
minacyjnych zawiera opis niezbędnego wyposażenia stanowisk do wykonania zadań egzami−
nacyjnych objętych tematem/tematami zadań egzaminacyjnych, charakterystycznych dla da−
nego zawodu. Opisane są tu jednak tylko warunki niezbędne do wykonania konkretnych zadań
egzaminacyjnych podczas etapu praktycznego egzaminu.

Nieco inny jest cel formułowania standardów wyposażenia pracowni. Gdyby zatem moż−
na było porównywać opis niezbędnego wyposażenia stanowisk ze standardem wyposażenia,
wyglądałoby to tak:

G. Osicka – Jakość w edukacji zawodowej
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Standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego ustala się po to, aby zapew−
nić porównywalne w skali kraju warunki do opanowania wiedzy i umiejętności zawodowych
oraz zapewnić warunki do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawo−
dowe. Wystandaryzowane pracownie kształcenia zawodowego oraz stanowiska egzaminacyj−
ne umożliwią porównywanie uzyskiwanych wyników w skali całego kraju.

Potencjalne zastosowania

Standardy opracowane dla poszczególnych zawodów mogą być wykorzystane do:
– zapewnienia i poprawy jakości procesu kształcenia zawodowego,
– zapewnienia warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje

zawodowe (np. przydatność w wyłanianiu przez OKE placówek spełniających warunki
do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych),

– wdrożenia systemu akredytacji placówek kształcenia ustawicznego,
– wyrównywania poziomu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Zarówno opracowane standardy, jak i szczegóły dotyczące ich opracowywania są dostęp−
ne na www.koweziu.edu.pl.

Ocena pracy szkół i innych placówek oświatowych staje się działaniem coraz częstszym
choćby ze względu na podejmowanie przez różne placówki starań o uzyskanie certyfikatów,
znaków jakości. Wnikliwa ocena jest dokonywana w procesie ubiegania się o certyfikat serii
ISO, o wydawane przez OKE upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zawodowych
lub w procesie akredytacji placówek i ośrodków realizujących kształcenie ustawiczne w for−
mach pozaszkolnych. Placówka ubiegająca się o przyznanie takiej akredytacji musi spełniać
szereg warunków, w tym dysponować odpowiednim zapleczem lokalowo−technicznym.
W ocenie adekwatności wyposażenia do realizowanych form kształcenia wykorzystanie stan−
dardów wyposażenia pracowni zawodowych jest trudne do przecenienia. Mogą one służyć nie
tylko członkom zespołów akredytacyjnych, ale również samym zainteresowanym ubiegającym
się o akredytację jako standard, do którego należy się odnieść. Aby zapewnić przejrzystość
procesu akredytacji, konieczne wydaje się standaryzowanie poszczególnych obszarów podle−
gających ocenie w tym procesie (bazy, kadry, programów).

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych

Akredytacja nie jest wyłącznie nowym sposobem rejestrowania placówek kształcenia usta−
wicznego; jest to potwierdzanie faktycznej jakości kształcenia w placówce, a nie potwierdzanie
istnienia placówki. Rosnące potrzeby rynku pracy oraz wolny rynek usług edukacyjnych powo−
dują, że pojawia się duża liczba zróżnicowanych ofert i form kształcenia.

Wprowadzenie systemu akredytacji placówek stwarza szansę na poprawę jakości ich oferty.
O jakości placówki decydują m.in.:
– osiąganie założonych celów,
– pozyskiwanie zasobów umożliwiających realizację zadań,
– stały jej rozwój oraz rozwój jej kadry,
– zadowolenie klientów (odbiorców oferty edukacyjnej),
– dobra opinia w środowisku,
– otwartość na zmianę.
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Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości. Celem akredyta−
cji w obszarze edukacyjnym jest zapewnienie wysokiej jakości procesowi kształcenia i jego efek−
tom. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji, to jest to równoznaczne z jej wejściem na
drogę jakości. Akredytacja jest gwarancją jakości. Placówka może zapewniać wysoką jakość
kształcenia, ale nie mieć akredytacji. Natomiast relacja w drugą stronę nie istnieje; nie można
myśleć o akredytacji bez jakości.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 20 grudnia 2003 r.
w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkol−
nych (Dz. U. nr 227, poz. 2247) placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne,
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,
3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno−dydaktyczne.

Szczegółowe kryteria oceny funkcjonowania placówek zawarto w ARKUSZU OCENY bę−
dącym załącznikiem do cytowanego rozporządzenia. Uzyskanie akredytacji stanowi potwier−
dzenie, że placówka spełnia wymagania progowe – ustalone i przyjęte kryteria jakości zawarte
w arkuszu oceny. Sprostanie wymaganiom wynikającym z akredytacji stanowi wyzwanie dla
obu stron tego procesu. KOWEZiU aktywnie uczestniczy w działaniach popularyzujących ideę
akredytacji. Od 2003 roku są realizowane szkolenia przygotowujące członków zespołów akre−
dytacyjnych oraz przedstawicieli zainteresowanych placówek.

W ramach wsparcia dla podmiotów zamierzających ubiegać się o akredytację oraz dla
kuratoriów oświaty jako jednostek akredytujących w grudniu 2004 r. Krajowy Ośrodek Wspie−
rania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej złożył wniosek o realizację projektu „Opracowanie
przewodnika procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za−
kończenie realizacji projektu zaplanowano na grudzień 2005 roku.

Proces akredytacji kształcenia w formach pozaszkolnych niesie za sobą korzyści
dla wszystkich uczestników tego procesu.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę spowoduje:
– poprawę jakości świadczonych usług,
– wzrost zaufania do placówki,
– zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,
– podniesienie jej wartości marketingowej,
– zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
– ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów,
– wzrost prestiżu placówki,
– wzbogacenie oferty edukacyjnej.

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:
– możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szko−

łach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe,
– korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
– zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,
– otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wia−

rygodną placówkę,
– możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych.
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Porozumienia MENiS – organizacje pracodawców
dotyczące praktycznej nauki zawodu
W latach 2002–2004 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podjęło inicjatywę two−

rzenia płaszczyzny współdziałania szkół zawodowych z organizacjami pracodawców i innymi
partnerami społecznymi w celu poprawy jakości kształcenia praktycznego. Celem zawartych
porozumień, zgodnie z art. 70. ust. 6. ustawy o systemie oświaty, jest poprawa współpracy
między szkołami a rynkiem pracodawców w obszarze kształcenia zawodowego, a w szczegól−
ności kształcenia praktycznego. Od roku 2002 zawarto dziesięć porozumień z organizacjami
pracodawców, samorządów gospodarczych oraz innymi organizacjami pozarządowymi, taki−
mi jak: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Business Centre Club, Związek Rze−
miosła Polskiego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Konfederacja Pracodawców
Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mecha−
ników Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba
Przemysłowo−Handlowa Budownictwa. Porozumienia te dotyczyły następujących obszarów te−
matycznych:

• tworzenia sieci zakładów pracy, w których uczniowie i słuchacze ponadgimnazjalnych
szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne;

• podniesienia poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie (we współpracy szkół
z pracodawcami lub zrzeszeniami branżowymi pracodawców) standardów praktyk
w poszczególnych zawodach;

• wspierania szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej, w tym w nowoczesne środ−
ki dydaktyczne i materiały;

• udziału pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych
dla uczniów ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie za−
wodowe, zwiększających szansę ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły;

• prowadzenia przez pracodawców doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej szkół.
Stopień realizacji porozumień oraz wnioski ze współpracy w 2004 roku zostały zbadane

jedynie z punktu widzenia szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – Departament
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozesłał ankietę do kuratoriów oświaty. Zadaniem
kuratoriów było rozesłanie wzoru kwestionariusza do wszystkich podległych placówek, a na−
stępnie statystyczne opracowanie wyników. Opracowane wyniki wraz z krótkimi komentarza−
mi zostały odesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Wypełnione dane zebrano ze wszystkich 16 kuratoriów oświaty (patrz tab. 1.).
Treść porozumień o współpracy zawartych pomiędzy ministrem edukacji narodowej

i Sportu a ministrami właściwymi dla zawodów i partnerami społecznymi uwzględnia:
– udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć,
– podnoszenie poziomu praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych,
– tworzenie sieci firm, zakładów pracy i sieci zakładów rzemieślniczych,
– uzupełnianie bazy kształcenia praktycznego,
– wzbogacanie bazy dydaktycznej,
– doskonalenie zawodowe nauczycieli,
– organizowanie imprez naukowo−technicznych i konkursów,
– promowanie idei kształcenia ustawicznego,
– unowocześnianie treści kształcenia,
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Tabela 1. Liczba pracodawców lokalnych stowarzyszonych w organizacjach ogólnopol−
skich, zaangażowanych we współpracę ze szkołami – porównanie roku szkolnego
2003/2004 z rokiem szkolnym 2004/2005

– delegację przedstawicieli do współpracy i konsultacji,
– informację członków organizacji i stowarzyszeń o porozumieniach,
– opracowanie standardów praktyk,
– współfinansowanie doposażenia pracowni i warsztatów.
W 2004 r. doposażono bazę dydaktyczną szkół na terenie kraju w sprzęt pomiarowy,

katalogi, pomoce dydaktyczne, materiały informacyjne o nowościach technicznych i technolo−
gicznych oraz przeznaczone dla nauczycieli: informatory, czasopisma specjalistyczne, biulety−
ny branżowe, broszury. Pojawiła się również oferta zajęć pozaszkolnych dla uczniów, np.: kurs
SEP I klasy, kurs dotyczący uprawnień energetycznych, naprawy samochodów.

W ramach upowszechniania działań w zakresie przygotowania uczniów do poszukiwania
pracy SEP nadawał uprawnienia eksploatacyjne E.

W bieżącym roku szkolnym nastąpił prawie dziewięciokrotny wzrost pracodawców, któ−
rzy zaangażowali się we współpracę ze szkołami, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym.
Współpraca została podjęta na terenie wszystkich kuratoriów oświaty. Wśród lokalnych praco−
dawców zdecydowany prym w zaangażowaniu we współpracę ze szkołami wiodą firmy
i zakłady zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego.

Porozumienia spełniły oczekiwania szkół w zakresie:
– realizacji pnz w zakładach dysponujących dobrą bazą do kształcenia praktycznego,
– wsparcia w zakresie nowych technik i technologii,
– uczestnictwa pracodawców w egzaminach zewnętrznych,
– możliwości skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką,
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Tabela 2. Liczba szkół oraz odpowiadająca im liczba uczniów, którzy realizowali prak−
tyczną naukę zawodu u pracodawców w roku szkolnym 2004/2005

– poznania przez uczniów nowych technologii.
Zdecydowanie wzrosła liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych szkolących się

u pracodawców; jednocześnie jest obserwowany w niektórych województwach brak podejmo−
wania szkoleń w roku szkolnym 2004/2005.

W wyniku porozumień została stworzona możliwość dokształcania nauczycieli przedmio−
tów zawodowych, np. w formie odbywania nieodpłatnych staży w firmach objętych porozu−
mieniami.

Pozytywne oceny porozumień:
• możliwość odbywania zajęć praktycznych u pracodawców,
• możliwość uzyskania informacji o wolnych miejscach i formach realizacji przygotowania

zawodowego (bazy danych) z uwzględnieniem możliwości lokalnego rynku pracy,
• zwiększanie zainteresowania pracodawców udziałem w kształceniu zawodowym młodzie−

ży i dorosłych.

Główne przeszkody utrudniające realizację zawartych porozumień

Z punktu widzenia szkół, istnieje szereg problemów, które w znacznym stopniu ograni−
czają ich udział w porozumieniach, m.in.:
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– ograniczona liczba przyjęć uczniów na realizację szkolenia praktycznego,
– trudności w egzekwowaniu od pracodawcy pełnej realizacji programu szkolenia praktycznego,
– wykonywanie przez uczniów czynności pomocniczych,
– nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów kodeksu pracy,
– brak przygotowania pedagogicznego opiekunów praktyk,
– dojazdy uczniów,
– brak unormowań prawnych do kontrolowania przez szkołę kształcenia zawodowego

u pracodawcy,
– często niewielkie zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym,
– problemy z dostosowaniem bazy dydaktycznej niektórych zakładów pracy do potrzeb

wynikających z realizowanych programów kształcenia zawodowego,
– brak finansów.

Zdecydowana większość kuratoriów uważa, że porozumienia wspomagają poprawę ja−
kości kształcenia zawodowego, w tym kształcenia praktycznego, jednak zbyt krótki okres trwa−
nia porozumień nie pozwala jeszcze na ich efektywną i pełną realizację.

Zawarte porozumienia ułatwiają uczniom i słuchaczom realizację zajęć praktycznych oraz
praktyk zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i urządzenia. Wpływają na tworzenie
płaszczyzny dobrej współpracy między placówkami oświatowymi a pracodawcami. Rozpo−
częto prace związane z tworzeniem sieci firm, w których jest realizowane kształcenie praktycz−
ne. Jednocześnie powstają bazy danych o wolnych miejscach kształcenia praktycznego u praco−
dawców i zapotrzebowaniu na miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, w tym na prak−
tyki zawodowe. Podjęto działania nieodpłatnego przekazywania na rzecz szkoły – w ramach

Tabela 3. Liczba pracodawców zrzeszonych w podmiotach ogólnopolskich zaangażowanych
w poszczególnych kuratoriach we współpracę ze szkołami – porównanie roku
szkolnego 2003/2004 z rokiem szkolnym 2004/2005
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promocji – produkowanych przez pracodawcę wyrobów. Będą one wykorzystywane bezpo−
średnio w procesie kształcenia uczniów oraz będą stanowić uzupełnienie i unowocześnienie bazy
szkolnej. Niektóre kuratoria i szkoły podjęły współpracę wychodzącą poza ramy zawartych
porozumień, np. SEP oddział w Bydgoszczy jest organizatorem ogólnopolskiej olimpiady „Eu−
roelektra”, Dolnośląski Oddział SEP organizuje konkursy i turnieje zawodowe.

Tabela 4. Liczba pracodawców lokalnych stowarzyszonych w organizacjach ogólnopolskich
zaangażowanych we współpracę ze szkołami – porównanie roku szkolnego 2003/
2004 z rokiem 2004/2005

Tabela 5. Liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych szkolących się u pracodawców –
porównanie roku szkolnego 2003/2004 z rokiem szkolnym 2004/2005
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Kontynuacja powyższych działań rokuje w przyszłości poprawę jakości kształcenia w
obszarze kształcenia praktycznego. Zbyt krótki czas realizacji porozumień nie pozwala zauwa−
żyć ich znaczącego wpływu na poprawę jakości kształcenia zawodowego, jednak:

• porozumienia ułatwiają szkołom nawiązywanie współpracy z pracodawcami,
• umożliwiają uczniom realizację pnz w oparciu o nowoczesny sprzęt i urządzenia.

Ale jednocześnie:
• nadal brak ożywienia współpracy szkół z pracodawcami,
• pracodawcy nie są w stopniu zadowalającym zainteresowani kształceniem zawodowym,

szczególnie pracowników młodocianych.
Jakość realizacji porozumień zależy od aktywności obydwu stron – szkół oraz pracodawców.

Mierzenie jakości pracy placówek kształcenia ustawicznego

W bieżącym roku KOWEZiU rozpoczął realizację projektu Wspieranie placówek kształcenia
ustawicznego i organów sprawujących nadzór pedagogiczny w projektowaniu narzędzi do mierzenia
jakości pracy. Celem jego jest opracowanie narzędzi do wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia
jakości pracy Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego.

Narzędzia zostaną pilotażowo wdrożone na terenach wybranych kuratoriów do oceny
pracy wybranych CKU i CKP, a następnie upowszechnione w kuratoriach oświaty i placów−
kach kształcenia ustawicznego na terenie całego kraju.

Praca zespołu opracowującego narzędzia do wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia ja−
kości pracy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego przebiega w kilku etapach:

E t a p  I

Przygotowanie przedstawicieli KO, CKU i CKP do mierzenia jakości pracy placówek
kształcenia ustawicznego:

• wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami KO, CKP i CKU nt. podejmowania
działań projakościowych w placówkach kształcenia ustawicznego,

• weryfikacja oraz uzupełnienie wskaźników z rozporządzenia ministra edukacji narodowej
i sportu z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedago−
gicznego, zgodnie ze specyfiką działania CKP i CKU.

E t a p  I I

Opracowanie przez zespół procedur wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy
pku oraz skonstruowanie narzędzi (ankiet) do przeprowadzenia mierzenia.

E t a p  I I I

Przeprowadzenie pilotażowych badań we wrześniu i październiku 2005 r. w wybranych
województwach, analiza przeprowadzonego pilotażu pod kątem przydatności proponowanych
narzędzi i ostateczna ich weryfikacja oraz upowszechnienie w skali kraju. Oprócz podejmowania
działań sprzyjających poprawie jakości kształcenia zawodowego KOWEZiU udostępnia łamy swo−
ich wydawnictw dla wszystkich pragnących się podzielić swoim doświadczeniem, wiedzą i refleksjami
dotyczącymi tego obszaru edukacji. Ośrodek publikuje zarówno opracowania zwarte, jak i artykuły
w NOWEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ oraz w czasopiśmie elektronicznym „e−duk@tor z@wodowy”,
dostępnym na stronie www.edukator.koweziu.edu.pl.



298 Rozdział IV – Kształcenie zawodowe i ustawiczne w Polsce i innych krajach UE

O rosnącym zainteresowaniu elektroniczną formą przekazu, ale również o rosnących kom−
petencjach komputerowych i możliwościach technicznych nauczycieli kształcenia zawodowego
świadczą statystyki odwiedzin na stronie „e−duk@tora”.
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Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej
w krajach Unii Europejskiej

Unia Europejska

Unia Europejska działająca na mocy traktatu z Mastricht od 1 IX 1993 r. ma na celu
utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenia wspólnego obywa−
telstwa. Członkami – założycielami UE są kraje: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho−
landia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Finlandia
i Szwecja. Od kilku lat UE powiększa się o nowe kraje (m.in. Polskę); obecnie należy do niej 25
państw.

Różne systemy polityczne i modele gospodarcze w nowo przyjętych państwach, działają−
ce przez wiele lat, powodują duże trudności w ich dostosowaniu się do standardów unijnych.
Bardzo zróżnicowana jest również edukacja zawodowa.

Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej

Partnerstwo społeczne ma istotne znaczenie w rozwijaniu edukacji zawodowej w krajach
Unii Europejskiej. W opracowanym w 1990 r. przez European Centre for Vocational Training
(CEDEFOP) raporcie stwierdzono, że partnerstwo społeczne ma szczególne znaczenie w dosto−
sowywaniu edukacji zawodowej do zmieniającej się gospodarki, potrzeb rynku pracy i eduka−
cyjnych wymagań społeczeństwa. Stwierdzono, że szkolne systemy edukacji zawodowej są
nieelastyczne i wykazują dużą bezwładność w ich adaptacji do gospodarki i rynku pracy,
powodują tworzenie się luki między kwalifikacjami uczniów a potrzebami rynku pracy. Stano−
wi to impuls do poszukiwania bardziej efektywnych form edukacji zawodowej. Partnerzy spo−
łeczni pełnią bardzo ważną rolę w tych poszukiwaniach. Reprezentując instytucje centralne,
stowarzyszenie pracodawców, związki zawodowe i inne instytucje edukacyjne, badają gospo−
darkę i rynek pracy, planują i organizują różne formy kształcenia zawodowego. Partnerzy spo−
łeczni prowadzą też ewaluację szkoleń zawodowych, opracowują programy kształcenia zawo−
dowego i propozycje w ustawodawstwie w dziedzinie edukacji zawodowej. Programują szko−
lenie kursowe, terminowanie w zakładach pracy i formy edukacji dualnej. Badają i wdrażają
nowe strategie kształcenia zawodowego (np. modułowe) i nowe technologie kształcenia (np.
kształcenie na odległość, za pomocą telewizji satelitarnej, układów interaktywnych: komputer
– wideo, hipermediów, mikronauczania i innych).

Partnerstwo społeczne w niektórych krajach Unii Europejskiej

Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w różnych krajach UE ma swoją specyfikę
związaną z modelem gospodarczym, systemem edukacji zawodowej, potrzebami rynku pra−
cy, wymaganiami edukacyjnymi oraz tradycjami historycznymi i kulturowymi społeczeństwa.
Podstawowym jego celem jest dostosowywanie edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki,
rynku pracy i zmniejszanie bezrobocia. W krajach UE partnerstwo społeczne jest rozwijane
w różny sposób.
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Belgia

W Belgii partnerzy społeczni działają głównie w National Labour Organization i Training
Institution of Middle Classes. Inicjują, planują, opracowują, ewaluują szkolenia zawodowe
i programy tych szkoleń, tworzą projekty ustawodawstwa dla edukacji zawodowej. Model bel−
gijskiej edukacji zawodowej staje się coraz bardziej elastyczny i zdecentralizowany, a w syste−
mie szkolnym kształci się prawie tyle samo młodzieży co w ramach szkoleń i kursów zawodo−
wych.

Dania

W Danii partnerzy społeczni są zrzeszeni w czterech instytucjach: Trade Committees, Sec−
toral Committees, National Federation of Trade Union oraz National Assciation of Danish
Employers. Instytucje te ściśle współpracują w dziedzinie edukacji zawodowej z Ministerstwem
Pracy i Ministerstwem Przemysłu. W duńskiej edukacji zawodowej duże tradycje mają syste−
my kursowe, organizowane przez AMU (Arbejds−markeds – uddannelserde). Dużą wagę przy−
wiązuje się do szkoleń zawodowych, mających na celu przekwalifikowanie pracowników
w dostosowaniu do zmieniającej się gospodarki oraz do szkoleń dla osób bezrobotnych. Zde−
centralizowany system edukacji zawodowej w Danii umożliwia szybkie jego dostosowywanie
do rynku pracy.

Niemcy

W Niemczech edukacja zawodowa jest realizowana głównie w systemie dualnym: szkoła
– zakład pracy. Partnerzy społeczni współpracują ze szkołami i zakładami pracy, inicjując
i organizując edukację zawodową w aspekcie potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Zrzeszeni
są w dwóch instytucjach edukacyjnych: Bundesinstitut für Berufsbildung i Bundesanstalt
für Arbeit.

Na poziomie lokalnym partnerzy społeczni uczestniczą w pracach komisji ustawodaw−
czych w dziedzinie edukacji zawodowej. Zapewniają kompromis między pracodawcami i pra−
cownikami, zajmują się też doradztwem i poradnictwem zawodowym.

Grecja

W edukacji zawodowej dominuje szkolny system kształcenia zawodowego, w którym
kształci się ok. 80% młodzieży. Specyfika greckiej gospodarki (duża liczba małych przedsię−
biorstw) ma wpływ na model edukacji zawodowej. Największą instytucją skupiającą partne−
rów społecznych jest OAED. Partnerzy społeczni inicjują i organizują szkolenia zawodowe w
dostosowywaniu dla potrzeb rynku pracy oraz opracowują programy tych szkoleń. Stopniowo
jest wdrażany system dualny, z udziałem partnerów społecznych.

Hiszpania

W Hiszpanii przez długi okres edukacja zawodowa społeczeństwa była dostosowana do
potrzeb pracodawców. Od 1978 roku zapoczątkowano reformy edukacji mające na celu uela−
stycznienie jej i dostosowanie do potrzeb społeczeństwa. Partnerzy społeczni są zrzeszeni
w National Institut of Employment i w Plan Vocational Training and Insertion. Inicjują, pla−
nują i organizują szkolenia zawodowe w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy i prowadzą
prace w zakresie ustawodawstwa dla edukacji zawodowej.
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Francja

We Francji partnerzy społeczni rozwijają kształcenie kursowe, szkolenia w zakładach pra−
cy na poziomach: centralnym, regionalnym, sektorów gospodarczych i w przedsiębiorstwach;
zwraca się szczególną uwagę na ustawiczne kształcenie dorosłych. W tym celu powołano in−
stytucję Adult Vocational Training Association, zatrudniającą partnerów społecznych i mającą
sieć powiązań w regionach i zakładach pracy na terenie całego kraju. Różnorodność struktur
organizacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorach gospodarczych powoduje duże trudności
w pracy partnerów społecznych.

Holandia

W Holandii partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej ma duże tradycje. Funkcjonuje
według modelu neokorporacyjnego, zapewniając holenderskiemu społeczeństwu wpływ na
edukację zawodową. Model neokorporacyjny jest wdrażany od kilku lat. Partnerzy społeczni,
pracując według niego, organizują edukację zawodową w ten sposób, aby umożliwić zdoby−
wanie kwalifikacji zawodowych całemu społeczeństwu, dostosowywać edukację zawodową
do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy, zmniejszać bezrobocie, stwarzać różne możliwości
pozaszkolnej edukacji zawodowej.

W różnych sektorach gospodarczych rola partnerów społecznych jest zróżnicowana.

Irlandia

W Irlandii partnerzy społeczni wykonują prace w zakresie szkoleń młodzieży przed pod−
jęciem pracy, bezrobotnych i osób przekwalifikujących się oraz niepracujących kobiet w celu
ułatwienia im znalezienia pracy. Największą instytucją w Irlandii skupiającą partnerów spo−
łecznych jest Industrial Training Authority. Rozwinięty jest też system regionalnych colle−
ges, prowadzących kursowe szkolenie zawodowe pod kierunkiem Vocational Education
Committee.

Włochy

We Włoszech, podobnie jak w Hiszpanii, partnerstwo społeczne nie ma dużych tradycji.
Partnerzy społeczni oceniają programy szkoleń zawodowych, badają standardy egzaminacyj−
ne, kontrolują koszty szkoleń, inicjują szkolenia zawodowe w różnych przedsiębiorstwach sek−
torów gospodarczych. Rozwijany jest też multidyscyplinarny system szkoleń (Vita) zwią−
zany ze zmianami w pracy i wprowadzaniem innowacji. Na poziomie lokalnym partne−
rzy działają w ramach centrów szkoleniowych tzw. Agencies Labour Exchanges and
Absorivatories.

Portugalia

W Portugalii ponad 80% osób pracujących jest zatrudnionych w małych i średnich przed−
siębiorstwach. Partnerzy społeczni mają duży wpływ na edukację zawodową w tym kraju. Już
w 1978 r. utworzono Employment and Vocational Training – instytucję podległą Ministerstwu
Pracy, skupiającą partnerów społecznych. W 1984 r. utworzono National Apprenticcentship
Committee, w skład których wchodzą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych
z różnych resortów. Partnerzy społeczni inicjują, planują i organizują szkolenia zawodowe
i mają wpływ na ustawodawstwo z zakresu edukacji zawodowej.

W. Karpiński – Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w krajach…
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Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii partnerzy społeczni mają duże znaczenie w edukacji zawodowej.
Specyfika brytyjskiego systemu zawodowego NVQ i GNVQ stawia trudne zadania przed part−
nerami społecznymi w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. System kształcenia zawodo−
wego jest otwarty, elastyczny, szybko dostosowujący się do zmian gospodarczych i rynku
pracy. Istnieje ponad 120 lokalnych instytucji edukacyjnych (colleges), które inicjują plany i
organizują szkolenia i doradztwo zawodowe. Nadzór nad nimi pełni Department of Education
and Science, współpracujący z Department of Employment. Ważną rolę na poziomie lokalnym
odgrywają pracodawcy, a związki zawodowe opracowują głównie opinie
o edukacji zawodowej. Instytucjami reprezentującymi interesy edukacyjne pracowników są:
Man Power Boards i National Office Trade Union. Partnerzy społeczni działają też na poziomie
sektorów gospodarczych, narodowym i europejskim.

Luksemburg

W Luksemburgu partnerzy społeczni rozwijają prospołeczną politykę w tym kraju. Dlate−
go bezrobocie jest bardzo niskie (ok. 2%). Po integracji gospodarczej Luksemburga z Belgią
i Holandią w 1960 r. zaczęto przekształcać szkoły zawodowe (niższe) w kolegia zawodowe.
Utworzono też Vocational Training Commission i centra kształcenia ustawicznego w całym
kraju. Partnerzy społeczni zajmują się głównie szkoleniami osób bezrobotnych, młodzieży po−
szukującej pracy (bezpośrednio po ukończeniu szkoły), osób niepełnosprawnych, kobiet po
dłuższych przerwach w pracy, osób w podeszłym wieku.

Polska

Polska jest krajem należącym do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Partnerstwo społecz−
ne w dziedzinie edukacji zawodowej ma w Polsce jednak duże tradycje historyczne. Od 1918 r.,
po odzyskaniu niepodległości, w II Rzeczypospolitej, było rozwijane szkolnictwo zawodowe
głównie z inicjatyw społecznych i charytatywnych. Tworzono szkoły techniczne, agrotechnicz−
ne, rzemieślniczo−przemysłowe, handlowe, szkoły żeńskie różnych typów i inne. Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego priorytetowo traktowało wtedy szkolnictwo po−
wszechne i ogólnokształcące ze względu na duży analfabetyzm społeczeństwa polskiego po
zaborach. Partnerstwo społeczne odegrało też znaczącą rolę w reformie Jędrzejewiczowskiej
w 1932 r. Utworzono wtedy m.in. gimnazja i licea zawodowe oraz opracowano nowy program
wychowawczy młodzieży. Po zakończeniu II wojny światowej w 1949 r. powołano Centralny
Urząd Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ), skupiający partnerów społecznych, mający na celu
organizowanie edukacji zawodowej. W okresie tym (do 1989 r.) funkcjonował w Polsce centra−
listyczny model gospodarczy, a edukacja zawodowa była dostosowana do tego modelu. Funk−
cjonowały zasadnicze szkoły zawodowe, licea zawodowe, technika zawodowe i policealne szko−
ły zawodowe. Uruchomiono też szkolnictwo przyzakładowe. W pracach w zakresie edukacji
zawodowej duży udział miało partnerstwo społeczne. W 1972 r. powstał Instytut Kształcenia
Zawodowego, który prowadził prace naukowo−badawcze w dziedzinie edukacji zawodowej,
teorii kształcenia zawodowego, zawodoznawstwa, metodologii programów i podręczników
zawodowych, metod i środków kształcenia zawodowego, orientacji i poradnictwa zawodowego.

Instytut współpracował z Departamentem Kształcenia Zawodowego w Ministers−
twie Oświaty i Wychowania. Skupiał partnerów społecznych reprezentujących szkoły wyższe,
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szkolnictwo zawodowe, różne sektory gospodarcze i inne instytucje. W Instytucie opracowy−
wano szerokoprofilowy model kształcenia zawodowego. Szkolnictwem zawodowym dla sekto−
ra rolniczego zajmował się Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie, a średnią edukacją me−
dyczną – Centrum Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Centrum Doskonalenia Nauczy−
cieli prowadziło ustawiczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodo−
wych. Kursowe kształcenia zawodowe organizowały Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
W 1989 r. zaszły w Polsce duże zmiany ustrojowe, które wiązały się z wprowadzeniem zde−
centralizowanego modelu gospodarki i systemu edukacji zawodowej. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu podjęło prace związane z dostosowywaniem edukacji zawodowej do zmie−
niającej się gospodarki i rynku pracy. Od 1996 r. są wdrażane w szkolnictwie zawodowym
podstawy programowe kształcenia w różnych zawodach. Opracowano 194 podstawy zawo−
dowe. Koncepcja podstaw programowych ma na celu umożliwienie tworzenia różnych progra−
mów kształcenia zawodowego przez różne instytucje edukacyjne w systemie zdecentralizowa−
nym. Zaletą jest umożliwienie szkołom zawodowym szybkie dostosowywanie programów do
zmieniającego się rynku pracy. Wada – to zbyt duża różnorodność programowa różnicująca
poziomy kształcenia w szkołach zawodowych.

W reformowaniu polskiej edukacji zawodowej uczestniczy wiele instytucji partnerskich
(m.in. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centralna Komisja
Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych MENiS, Centra Doradztwa i Kształcenia Na−
uczycieli, Instytut Technologii Eksploatacji i inne).

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyłaniają się nowe problemy związane
z dostosowywaniem edukacji zawodowej do standardów w wymiarach europejskich. Partner−
stwo społeczne ma duże znaczenie w tych pracach.
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Bożena Zając
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych

Wstęp

Zagadnienia edukacji stanowią ważną dziedzinę systemu społecznego, gdyż od jej pozio−
mu zależy pomyślność społeczeństwa. Inwestycję w oświatę należy traktować jako inwestycję
w kapitał ludzki dobrze wykształcony obywatel lepiej rozumie zjawiska zachodzące we współ−
czesnym świecie, może uzyskać wyższą pozycję społeczną i zawodową.

Mówiąc o szkolnictwie zawodowym, nie sposób jest nie zwrócić uwagi na rosnące bez−
robocie wśród absolwentów szkół zawodowych. Nieprawdziwa jest teza, że za ten stan rzeczy
odpowiada jedynie szkoła zawodowa. Największym wyzwaniem współczesnej edukacji zawo−
dowej jest zapewnienie przydatności edukacji w działalności zawodowej, otwarcie jej na rynek
pracy, ukształtowanie takich kwalifikacji, które są oczekiwane przez pracodawców.

Jeżeli uznamy za prawdziwą tezę, że bezrobocie ma wymiar przestrzenny, istnieje ko−
nieczność mobilizowania wszystkich lokalnych zasobów i podmiotów w celu zbadania charak−
teru problemu i znalezienia twórczych rozwiązań. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnej
szkole zawodowej, rodzą wiele problemów, których rozwiązanie zależy od współpracy z róż−
norodnymi instytucjami i organizacjami.

Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz zniwelowania bezrobocia wśród absolwentów
szkół zawodowych nie rozwiąże tego problemu w pełni, ale zapewne przyczyni się do obniże−
nia jego poziomu. Jest to potencjalne źródło nowych możliwości w walce z bezrobociem absol−
wentów szkół zawodowych.

Istota, typy i zasady partnerstwa

Partnerstwo na rzecz zatrudnienia jest traktowane w literaturze jako forum współpracy part−
nerów wspólnie realizujących ściśle określone działania na rzecz społeczności lokalnej. Partner
wspiera działalność danej instytucji, natomiast nie realizuje za tę instytucję zadań jej przypi−
sanych. Partnerzy mają ściśle określone zadania korespondujące z prowadzoną przez nich
działalnością.

Nawiązane partnerstwa mają zwykle charakter formalny lub nieformalny. Partnerstwa
formalne mają najczęściej osobowość prawną, określone struktury, zdefiniowane zadania, które
sukcesywnie realizują. Ten typ partnerstw najczęściej spotykamy przy wdrażaniu programów
unijnych. Partnerstwa nieformalne mają zwykle charakter partnerstw otwartych i stanowią grupę
dobrze współdziałających ze sobą partnerów. Partnerstwa te opierają się na wzajemnym za−
ufaniu partnerów, często generują włączanie i zaangażowanie nowych partnerów.

W podejmowanych działaniach zorientowanych na tworzenie partnerstw należy pamiętać
o następujących zasadach:

• dobrowolności,
• spójności podejmowanych działań z potrzebami lokalnymi – wyjście naprzeciw wspól−

nym potrzebom,
• otwartości – polegającej na włączeniu różnych społeczności, także tych, które dotychczas
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były marginalizowane,
• elastyczności rozumianej jako zdolności przystosowania się do zmieniających się warun−

ków wewnętrznych i zewnętrznych, skupienia się na obszarach, które wymagają poprawy,
• skuteczności w podejmowanych działaniach i osiąganiu postawionych celów,
• integracji – czyli budowaniu nowych i wzmacnianiu istniejących form współpracy,
• aktywności w realizacji zadań wszystkich partnerów,
• budowaniu prostych i jasnych struktur organizacyjnych, unikanie dublowania wysiłków,

przejrzyste określenie kompetencji,
• sprawozdawczości – potrzebie regularnych informacji zwrotnych,
• rozliczalności – koordynacji środków, usług i inicjatyw, skierowaniu środków na rzeczy−

wiste potrzeby,
• zgodności z prawem.

Mówiąc o partnerstwach lokalnych na rzecz rozwoju szkół zawodowych, mamy najczę−
ściej do czynienia z partnerstwem nieformalnym, otwartym, nastawionym na włączanie róż−
nych grup społecznych.

Wyznaczniki skutecznego działania w partnerstwie

Skuteczność działań realizowanych poprzez partnerstwo jest pochodną wielu aspektów.
Ważnym czynnikiem warunkującym poprawne funkcjonowanie partnerstwa jest

jego skład. Uczestnictwo w partnerstwie przedstawicieli różnych instytucji stanowi o lepszym
rozpoznaniu rozstrzyganych problemów, jego dynamice i skuteczności działań.

Nie mniej ważna, dla podwyższenia jakości podejmowanych w partnerstwie działań, jest
sama metodyka ich tworzenia. Przy budowaniu skutecznego partnerstwa istotne są następują−
ce działania:

1. Zdiagnozowanie motywacji partnerów, zainteresowania ich wynikiem współpracy, dobre
kontakty interpersonalne, skoncentrowanie się na ludziach, poszerzenie wiedzy o partne−
rach, odpowiedzialność partnerów.

2. Uzgodnienie wspólnej wizji (ustalenie, gdzie znajdujemy się obecnie, do czego dążymy,
jak ma być, jak chcemy, żeby było).

3. Zbudowanie zespołu na wczesnym etapie partnerstwa, poczucie wspólnoty
i koleżeństwa oraz wzajemnych zależności, określenie korzyści dla wszystkich partnerów,
nastawienie na działanie.

4. Przekonanie o korzyściach partnerstwa, uzgodnienie struktury partnerstwa, uświadomie−
nie, że partnerstwo wymaga nakładu czasu, określenie korzyści dla wszystkich partnerów.

5. Ustalenie struktury i form współpracy: kto podejmuje decyzje, kto będzie przywódcą, jak
będą przekazywane informacje, składane sprawozdania własnej organizacji.

6. Uzgodnienie wzajemnych oczekiwań (zasad, przepisów, praktycznych szczegółów, kom−
petencji, koncentracja na rezultatach).

7. Uzgodnienie celów strategicznych (priorytetowych dla partnerstwa), operacyjnych, termi−
nów osiągania celów; przypisanie celów i zadań do partnerów; uzgodnienie strategii wy−
cofania się, terminu, w którym zadanie zostanie zakończone.

8. Zorganizowanie administracji, lokalizacji biura partnerstwa (o ile istnieje taka potrzeba),
szkolenia personelu w celu formalnego rozpoczęcia działań.

9. Opracowanie programów i projektów, tak aby mogły być zrealizowane.

B. Zając – Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych
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10. Określenie środków (także finansowych) potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań
(od partnerów oraz z zewnątrz).

11. Monitorowanie działań i stopnia osiągnięcia celów operacyjnych oraz ewaluacji skuteczno−
ści działania partnerstwa.

12. Sprawne zarządzanie podejmowanymi działaniami.
Kolejnym aspektem skuteczności działań partnerskich jest kryterium zasięgu jego działa−

nia – obszar geograficzny, na którym ono funkcjonuje. Doświadczenia wskazują, że bardziej
skutecznie działają partnerstwa zlokalizowane w mniejszych regionach (gminie, powiecie).

Innym kryterium mającym niewątpliwy wpływ na ocenę skuteczności jest czas, w którym
partnerstwo jest w stanie wypracować efektywne rozwiązania postawionych celów. Niestety,
niekiedy potrzeba znacznie więcej czasu, nawet skutecznie działającego partnerstwa, na wy−
pracowanie widocznej zmiany.

Bardzo ważnym wyznacznikiem skuteczności działań podejmowanych w partnerstwie są
zasoby ludzkie. To od ludzi, ich kreatywności i innowacyjności oraz charyzmatycznego lidera
zależą rezultaty całego podjętego w ramach partnerstwa przedsięwzięcia.

Rozwój edukacji zawodowej opartej na partnerstwie

Kompetencje, kreatywność, umiejętność pracy w zespołach, transfer umiejętności, samo−
dzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, często w warun−
kach nieprzewidzianych – to oczekiwania pracodawców wobec pracowników we współczesnym
świecie pracy. Podwyższenie poziomu jakości kształcenia zawodowego i osiąganie wysokiego
poziomu kwalifikacji zawodowych to jedno z podstawowych wyzwań współczesnej szkoły
zawodowej. Priorytetem polityki edukacyjnej jest coraz częściej poszukiwanie takich rozwią−
zań, które umożliwiłyby bardziej skuteczne przygotowanie młodzieży do wykonywania wy−
maganych na rynku pracy zadań zawodowych. Ponadto istnieje konieczność uwzględniania
przez szkoły zawodowe przemian społecznych związanych z nowymi technologiami, kształto−
waniem się społeczeństwa informacyjnego, globalizacją gospodarki i wzrostem znaczenia wy−
kształcenia ogólnego. Można zadać pytanie: czy szkoła zawodowa, organizując proces kształ−
cenia w izolacji społecznej, poradzi sobie z tymi bardzo poważnymi wyzwaniami?

Rozwijanie samodzielności technicznej oraz twórcze podejście uczniów do wykonania
zadań zawodowych może następować jedynie we współpracy z partnerami lokalnymi,
a w szczególności z pracownikami nowoczesnych zakładów pracy. Poniżej zostały zaprezento−
wane działania, które zmierzają do optymalizacji procesu kształcenia uczniów szkół zawodo−
wych i sprzyjają zmniejszeniu stopy bezrobocia wśród absolwentów tych szkół. Podstawowe
formy współdziałania mogą dotyczyć:

– organizowania praktycznej nauki zawodu, której głównym celem jest kształtowanie umie−
jętności uczniów w zakresie sprawnego i prawidłowego wykonywania czynności zawodo−
wych, organizowania praktyk zawodowych, które prowadzą do konfrontacji wiadomości
i umiejętności ukształtowanych w procesie dydaktycznym z praktyką organizacyjną i pro−
dukcyjną zakładu pracy;

– organizowania zajęć specjalizujących, mających na celu ukształtowanie umiejętności spe−
cjalistycznych, niezbędnych na danym stanowisku pracy;

– włączania pracowników zakładów pracy do opracowania standardów kwalifikacji zawo−
dowych.
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Organizacja praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych powinna w szczególności
dotyczyć:

– ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów na poziomie sprawności,
– zapoznania uczniów z nowymi technologiami i nowoczesnymi urządzeniami,
– zapoznania uczniów ze strukturą organizacyjną zakładu pracy,
– określenia celów, zadań i zakresu odpowiedzialności pracowników w działalności produk−

cyjnej oraz konsekwentny nadzór nad realizacją zadań produkcyjnych,
– opracowania optymalnych programów szkoleniowo−produkcyjnych poprzez adaptację

programów nauczania, tj. wzbogacanie programów o treści istotne dla przyszłego pra−
cownika zatrudnionego w zakładzie pracy oraz właściwy dobór asortymentu prac do
zadań programowych,

– optymalnego wykorzystania posiadanego parku maszynowego,
– racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy uczniów,
– kształtowania umiejętności z zakresu szeroko rozumianej gospodarności i troski o mienie

społeczne,
– wdrażania uczniów do pracy w grupie,
– kształtowania samodzielności zawodowej uczniów,
– poznania środowiska i warunków pracy w wybranym zawodzie,
– kształtowania dumy zawodowej uczniów,
– utrzymywania stałego kontaktu szkoły z zakładem pracy.

Organizowane zajęcia specjalizujące, związane najczęściej z kształceniem w zawodach
szerokoprofilowych, mają na celu:

– przyśpieszenie adaptacji społeczno−zawodowej uczniów,
– wdrażanie ich do rzeczywistych warunków pracy w zawodzie,
– kształtowanie umiejętności na określonych stanowiskach pracy, na których po ukończeniu

szkoły zostaną ewentualnie zatrudnieni,
– kształtowanie samodzielności zawodowej oraz odpowiedzialności za efekty stanowiska pracy,
– indywidualizacja procesu kształcenia zawodowego w zależności od zainteresowań

i uzdolnień uczniów.
Kolejne działania, które mogą być podejmowane we współpracy z zakładem pracy, to:

– rozpoznanie tendencji rozwojowych w poszczególnych dziedzinach gospodarki oraz prze−
mian zachodzących w treściach pracy w poszczególnych grupach zawodowych,

– konfrontowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z konkretnymi sytuacjami zawodowymi,
– wspomaganie ich w dokonywaniu realnej oceny przydatności zawodowej,
– rozpoznawanie perspektyw rozwojowych dla poszczególnych zawodów w regionie i moż−

liwości znalezienia w nich zatrudnienia,
– racjonalne planowanie drogi zawodowej i konfrontowanie własnych planów zawodowych

z potrzebami lokalnego, regionalnego i europejskiego rynku pracy,
– rozpoznawanie zalet i wad samozatrudnienia.

W celu wyższej skuteczności kształcenia pracownicy zakładu pracy, wspólnie z nauczy−
cielami przedmiotów zawodowych, powinni opracowywać nowe modułowe programy naucza−
nia oraz pakiety edukacyjne wspomagające proces nauczania−uczenia się uczniów.

Jednym z podstawowych celów kształcenia zawodowego, wynikającym z przemian w tre−
ści i strukturze pracy produkcyjnej, ze zmieniających się technologii wytwarzania i coraz bar−
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dziej złożonych zadań zawodowych jest kształtowanie wśród uczniów postaw innowacyjnych.
Do działań podejmowanych w tym zakresie można zaliczyć:

– wytwarzanie projektów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych o charakterze in−
nowacyjnym dla potrzeb konkretnego zakładu pracy,

– tworzenie i modernizowanie stanowisk dydaktycznych do kształtowania umiejętności ogól−
nozawodowych i zawodowych,

– wytwarzanie prac modelowo−konstrukcyjnych,
– prowadzenie przez pracowników zakładu konsultacji przy rozwiązywaniu przez uczniów

problemów w fazie planowania i wdrażania projektów,
– podejmowanie różnych przedsięwzięć na terenie szkoły i na rzecz środowiska lokalnego,
– organizowanie szkolnych publicznych obron projektów wynalazczych i giełd prac o cha−

rakterze innowacyjnym, upowszechnianie podejmowanych przedsięwzięć,
– pomoc przy zgłaszaniu przez uczniów projektów do udziału w konkursach wynalazczych,

np. „Turniej Młodych Mistrzów Techniki”,
– organizowanie spotkań, seminariów i sesji ukierunkowanych na wdrażanie do praktyki

szkolnej nowych technik wytwarzania i rozwiązań organizacyjnych,
– analizowanie treści prawa wynalazczego,
– stosowanie różnych technik rozwiązywania zadań wynalazczych,
– opracowywanie zgłoszeń projektów wynalazczych, sporządzanie opisu stanu faktyczne−

go, określanie celów rozwiązań i formułowanie przewidywanych efektów organizacyjno−
−techniczno−ekonomicznych.
Na szczególną uwagę zasługują działania zakładu w obszarze zagadnień wychowaw−

czych. Współpraca w tym obszarze tematycznym może dotyczyć:
– udziału pracowników zakładu pracy w pracach zespołów wychowawczych szkoły,
– udziału przedstawicieli zakładów pracy w uroczystościach szkolnych i udziału młodzie−

ży w uroczystościach zakładowych,
– współudziału zakładu pracy w organizowanych konkursach wiedzy i umiejętności oraz

turniejach sportowych,
– współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu na terenie szkoły izb tradycji narodowej,
– podejmowania działań profilaktycznych niwelujących trudności wychowawcze

wśród uczniów lokalnych szkół zawodowych.
Umiejętność identyfikowania obszarów współpracy na płaszczyźnie szkoła zawodowa –

pracodawcy może dać początek do budowania partnerstw na rzecz zatrudnienia w regionie.

Budowanie partnerstw na rzecz zatrudnienia
(z doświadczeń Programu PHARE 2001 i 2002)

Celem wdrażanego projektu w ramach Programu PHARE jest rozwijanie potencjału spo−
łeczności lokalnych, służące tworzeniu i wdrażaniu strategii zatrudnienia, a w szczególności
wzmacnianie lokalnych zdolności do przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwój partnerstw lo−
kalnych na rzecz doskonalenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych i placówek edukacyjnych,
organizujących proces kształcenia zawodowego. Ten program nie tylko sprzyja współpracy
i dialogowi na szczeblu lokalnym, ale ma również, a może przede wszystkim, pozytywny
wpływ na przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoleni w pro−
jekcie nauczyciele szkół zawodowych oraz inni partnerzy lokalni zostali przygotowani do wdra−
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żania różnych metod i technik postępowania, usprawniających proces współdziałania szkoły
ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi oraz inni part−
nerzy lokalni zostali przygotowani do opracowania programów modernizacji szkół zawodo−
wych, odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy i zgodnych z założeniami lokalnych
strategii rozwoju. W szczególności doskonalą swoje umiejętności z zakresu:

– rozpoznania potrzeb i poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w tworze−
nie, wspólnie ze szkołami zawodowymi, strategii postępowania zorientowanej na zmniej−
szanie stopy bezrobocia w regionie,

– technik twórczego rozwiązywania problemów, dynamiki grupy,
– konstruowania modułowych programów kształcenia zawodowego,
– kierowania zmianą,
– monitorowania i zarządzania projektem,
– budowania partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia,
– zidentyfikowania celów i możliwości programów pomocowych dla oświaty zawodowej na

szczeblu lokalnym, a także zasad rządzących interwencjami w ramach funduszy struktu−
ralnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego,

– zidentyfikowania możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
w procesie kształcenia zawodowego.
Powstające w szkołach zawodowych programy rozwoju szkół miały wymiar praktyczny

i były konstruowane na bazie prowadzonych analiz rynku pracy, skupiały się na dokumento−
waniu współpracy np. z innymi szkołami, powiatowymi urzędami pracy, powiatowymi radami
zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim z lokalnymi pracodawcami.

Prowadzone analizy były również skupione na udziale uczniów szkół zawodowych, które
uczestniczyły w projektach, oraz wsparciu ich rodziców w tworzeniu lokalnego porozumienia
na rzecz zatrudnienia w danym powiecie. Opracowanym projektom towarzyszyło opracowy−
wanie planów finansowych wdrożenia przedsięwzięcia i wykorzystania ewentualnie pozyska−
nych środków finansowych. Tworzone programy rozwoju szkół zawodowych były skupione na
powiązaniach lokalnych, na doświadczeniach i wiedzy partnerów społecznych.

Dodatkową zachętą dla uczestników szkoleń było nagrodzenie wybranych projektów przy−
gotowanych przez szkoły, które na podstawie ustalonych kryteriów okazały się najbardziej
oryginalne i innowacyjne, sprzętem komputerowym. Wydaje się, że wdrożenie tego programu
przyczyni się do wzrostu aktywności uczniów i absolwentów szkół zawodowych, uzyskania
przez nich lepszych wyników, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz w efekcie będzie zapo−
biegało trwałemu bezrobociu wśród młodych ludzi.

Bariery skutecznego partnerstwa

Doświadczenia w zakresie budowania partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia pozwo−
liły na zdiagnozowanie pewnych zachowań ludzkich wpływających negatywnie na możliwość
zbudowania partnerstwa. Oto najważniejsze z nich:

– nieuwzględnienie niezbędnego zaangażowania czasu i środków,
– osobiste zajęcia uniemożliwiające współdziałanie,
– niechęć do kompromisu,
– nieporozumienia,
– nieufność, brak zrozumienia, czym jest partnerstwo,

B. Zając – Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych
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– ukryte cele,
– konkurencja i rywalizacja,
– brak aktywności, defensywność,
– bagatelizowanie problemów,
– ukryte osobiste plany,
– brak kompetencji.

Zakończenie

Niezależnie od zarejestrowanych trudności w kreowaniu partnerstw istnieje potrzeba ich
budowania. Do najważniejszych zmian stanowiących o potrzebie budowania partnerstw nale−
ży zaliczyć:

– zmiany demograficzne (liczba osób uczących się w przyszłości, implikacje wynikające
z wydłużonego okresu życia ludzi),

– rozwój technologii – postęp techniczny, globalizacja (priorytety dla lokalnego rozwoju
gospodarczego w erze globalizacji),

– środowisko (zmiana klimatu, nowe źródła energii),
– praca i zatrudnienie (rozwój rynku usług, zmiany lokalizacji miejsc zatrudnienia w regio−

nie, rozwój informatyki i telekomunikacji),
– postawy i wartości (promocja jakości życia nie tylko dobrobytu), polityka (wpływ UE na

aktywność lokalną).
Lokalne partnerstwa teraz i w niedalekiej przyszłości powinny wdrażać zmiany, tworzyć

plany rozwoju szkół zawodowych w perspektywie kilku lat, wskazywać działania, które do−
prowadzą do uwiarygodnienia szkoły zawodowej w oczach pracodawców i innych partnerów.
Szkoła musi się otworzyć na świat pracy, przedsiębiorstwa muszą uczestniczyć w procesie
kształcenia i musi nastąpić rozwój współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przed−
siębiorstwami.
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Kształcenie ustawiczne w Polsce a doświadczenia europejskie

Terminy kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, edukacja permanentna są używane zamien−
nie. Definiując je zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rozumiemy przez nie kształcenie
w szkołach przeznaczonych dla osób dorosłych oraz uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które nie podlegają obo−
wiązkowi szkolnemu.1

Tradycja edukacji osób dorosłych ma w naszym kraju długą i bogatą historię, sięgającą
XVIII wieku. Początkowo jej zadaniem było szerzenie oświaty: alfabetyzacji, popularyzacji
upraw rolnych oraz nowych form pracy rzemieślniczej. W okresie gdy Polska utraciła niepod−
ległość, zadaniem pozaszkolnej edukacji osób dorosłych była ochrona języka polskiego, kultury
i historii narodowej. Powstała w 1986 roku Wolna Wszechnica Polska stała się pierwszym
w Polsce uniwersytetem otwartym.2

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił bardzo szybki rozwój oświaty doro−
słych; już w 1919 roku powstało Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, które w 1928 roku
przekształciło się w Instytut Oświaty Dorosłych.

Początek PRL to bardzo intensywna edukacja osób dorosłych w ramach walki z analfabe−
tyzmem, jednym z priorytetowych celów państwa socjalistycznego. Oznaczało to duże zaan−
gażowanie w edukację dorosłych w celu zapewnienia możliwości awansu społecznego poprzez
edukację. Umożliwiano łączenie nauki z pracą zawodową – edukacja była kierowana w stronę
osób pracujących. Jednakże doskonalenie i dokształcanie zawodowe było ściśle reglamentowa−
ne przez państwo; osoby niepracujące miały bardzo utrudniony dostęp do edukacji, gdyż
pojmowano ją dość wąsko, utożsamiając z kwalifikacjami potrzebnymi w produkcji.3

Brakowało programów nauczania dla dorosłych, edukacja ich nie była autonomiczna (tak
jak to miało miejsce w okresie międzywojennym), nie dostrzegano jej specyfiki. W latach osiem−
dziesiątych nastąpił spadek zainteresowania edukacją przeznaczoną dla osób dorosłych
w wyniku obniżenia jej poziomu.

Edukacja dorosłych jest obecnie zagadnieniem bardzo ważnym – ciągle istnieje na nią
zapotrzebowanie. Wiele osób chce uzupełnić swoje wykształcenie, gdyż uważa, że jego brak
uniemożliwia im realizowanie się w pracy. Wiąże się to ściśle ze specyfiką rynku pracy, który
wymusza na ludziach nie tylko ciągłe podwyższanie kwalifikacji, lecz również ich poszerzenie.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest bardzo ważne dla osób, które muszą się liczyć
z realiami rynku pracy, wymuszającymi ciągły rozwój pracownika; jednakże jest to również
niezwykle ważne w związku z przyszłością kraju. Polska, będąc krajem Unii Europejskiej, winna
realizować cele Strategii Lizbońskiej, która zakłada m.in. inwestowanie w naukę społeczeństwa.
Podwyższenie jego wykształcenia gwarantuje większą konkurencyjność gospodarki – podsta−
wowego celu Strategii Lizbońskiej.4  Kształcenie jest obecnie celem priorytetowym, gdyż zakła−
dając dążenie do gospodarki opartej na wiedzy, w której informacje są najcenniejszym kapita−
łem, konieczne jest zapewnienie społeczeństwu kształcenia na takim poziomie, aby mogło spro−
stać wymaganiom. Amerykański sukces gospodarczy był oparty na innym podejściu
do kapitału ludzkiego: gospodarka oparta na wiedzy wymaga bowiem tzw. robotników wie−
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dzy, czyli profesjonalistów. Skuteczny system edukacji winien zapewnić nauczanie w skali ma−
sowej, umożliwiające uzyskanie wyższego wykształcenia I stopnia (licencjat, inżynier) przez
około 50% ludzi dorosłych.5

Należy pamiętać, że żyjemy w czasach przemian, powodujących, że osoby, które zdobyły
wykształcenie oraz pewne umiejętności z nim związane, są zmuszone do uzupełnienia swych
kwalifikacji, aby móc w danym zawodzie sprawnie funkcjonować. Nawet jednostki, które nie
zmieniają rodzaju pracy, są często zmuszone do zdobywania nowej wiedzy, której nie były
uczone w trakcie nawet najlepszej edukacji. Dzieje się tak dlatego, że dookoła nas następują
liczne zmiany, np. związane z bardzo gwałtownym rozwojem technologii informatycznych,
które w ciągu dekady bardzo się upowszechniły. Komputer kojarzony z narzędziem pracy
specjalistów informatyków stał się urządzeniem, które stoi obecnie niemal na każdym biurku.
Obok możliwości, jakie daje nam informatyzacja, wymaga ona kształcenia użytkowników,
osób, które nie były z nią zaznajamiane i oswajane stopniowo, tak jak dzieci i młodzież, ale
zapoznawane z obsługą komputera w przyśpieszonym tempie. Konieczność alfabetyzacji in−
formatycznej jest najbardziej widoczna, gdyż dotyczy dużej grupy osób. Można ją jedynie
porównać z potrzebę nauki języków obcych.

Zasoby ludzkie są najbardziej istotnym czynnikiem, jaki kraje nowo wstępujące do UE do
niej wniosą. Sytuacja Polski nie należy w tej dziedzinie do najlepszych; nasz kraj osiąga prze−
ciętne wyniki zarówno w przypadku liczby osób z wyższym wykształceniem, jak również
uczestniczących w permanentnej edukacji. Wyniki te są mierne wśród krajów nowo przyjętych
do Unii Europejskiej, natomiast bardzo słabe w porównaniu z krajami piętnastki.6  Odsetek
ludności w wieku 25–64 lat uczestniczących w edukacji ustawicznej wynosi w Polsce zaledwie
4,3% (średnia wśród państw nowo przyjętych wynosi 5%, natomiast wśród krajów piętnastki
8,5%).7  Świadczy to o niskim zaangażowaniu społeczeństwa w edukację permanentną, lecz
również o braku zachęty do uczestniczenia w niej.

Edukacja permanentna jako forma skierowana do ludzi dorosłych musi uwzględniać spe−
cyfikę uczącej się grupy. Traktowanie ludzi dorosłych podobnie jak dzieci i młodzieży jest
wysoce niewłaściwe. Takie podejście było poważnym błędem nauczania osób dorosłych w okre−
sie PRL. Dziś nie można popełnić go po raz drugi; należy traktować osoby dorosłe stosownie
do ich wieku, co umożliwi efektywniejsze ich nauczanie. Specyfiką osób dorosłych jest zwykle
większa motywacja. Osoby te zdają sobie sprawę ze znaczenia wykształcenia, niezależnie czy
jest ono dla nich wartością samą w sobie, drogą podwyższenia swego prestiżu i pozycji czy też
możliwością rozwoju zawodowego. Motywacja ta umożliwia im znacznie większy świadomy
wysiłek, ponadto osoby te dysponują już pewnym doświadczeniem i wiedzą, niezależnie od
poziomu wykształcenia, oczekują więc od nauczycieli dostrzeżenia ich wiedzy i docenienia jej.
Bardzo często nauczyciele traktując swoich uczniów jak dzieci, nie wykorzystują ich możliwo−
ści. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie im pomocy, umożliwienie wyrównywania bra−
ków i indywidualne traktowanie.

Przykładem kraju, w którym zachęca się osoby dorosłe do kształcenia, jest Wielka Bryta−
nia. Edukacja permanentna ma w tym kraju długą historię, a obecnie jest jedną z bardziej roz−
winiętych dziedzin. Ponad 20% Brytyjczyków w wieku 25–64 lat bierze udział w różnych for−
mach kształcenia.8  Wielka Brytania zapewnia swoim obywatelom bardzo szeroką paletę róż−
nych form edukacji permanentnej. Kształcenie osób dorosłych jest organizowane przez różne
instytucje i organizacje, co daje bardzo duże możliwości wyboru. Wśród nich są między inny−
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mi: Uniwersytet Otwarty (Open Univeristy), Narodowe Kolegium Rozszerzone (National Exten−
sion College), Kolegia Korespondencyjne (Correspondence Coleges) Narodowa Sieć Kolegiów
Otwartych (National Open College Network), Kolegium Ruskina (Ruskin College), Stowarzy−
szenie Edukacji Robotniczej (Workers’ Edukcational Association), Instytuty Kobiet (Women’s
Institutes), Uniwersytety Trzeciego Wieku (Third Age Universities) oraz bardzo wiele innych.9

Bogactwo form nauczania nie powoduje jednak chaosu, lecz daje zainteresowanym dopa−
sowanie formy i charakteru nauczania do indywidualnych potrzeb. Opisanie brytyjskiego sys−
temu edukacji osób dorosłych wykracza poza ramy niniejszego referatu, jednakże należy wspo−
mnieć o dwóch procedurach stanowiących o jego specyfice. Jedną z nich jest system punktowy
– studenci zaliczając poszczególne przedmioty, zdobywają punkty. Wiele instytucji zajmują−
cych się edukacją stosuje Schemat Kumulacji Punktów i Transferu (Credit Accumulation and
Transfer Schemes) tzw. CATs. Umożliwia on kontynuację nauki w innych instytucjach; nie
pojawia się znany w polskich uczelniach problem tzw. różnic programowych. Szczególnie jest
to istotne w przypadku osób dorosłych, które często są zmuszone do przerywania edukacji.
Ich wysiłek włożony w kształcenie nie jest zmarnowany, gdyż mogą je kontynuować w później−
szym czasie.10

Drugą procedurą jest stosowana w Wielkiej Brytanii od połowy lat osiemdziesiątych pro−
cedura oceny wiedzy nabytej w drodze doświadczenia, zwana APEL (Assessment of Prior
Experimental Learning). Wbrew tradycyjnemu podejściu stawiającemu na wiedzę akademicką
podejście to podkreśla znaczenie wiedzy zdobytej innymi drogami – jest ono pomostem mię−
dzy kształceniem formalnym i nieformalnym.11

Największym fenomenem wśród instytucji zajmujących się edukacją osób dorosłych w
Wielkiej Brytanii jest Uniwersytet Otwarty (Open University), organizacja zapewniająca kształ−
cenie otwarte, którego cechą jest rekrutacja na studia nieuwzględniająca żadnych barier formal−
nych, a studia są organizowane bardzo elastycznie.12

Uniwersytet Otwarty rozpoczął swą działalność dydaktyczną w roku 1971; jego założenie
było podyktowane chęcią zapewnienia jak największej liczbie osób wyższego wykształcenia.
Jego twórcy byli zainspirowani doświadczeniami innych państw: ZSRR, gdzie kształcono dużą
liczbę inżynierów na studiach zaocznych, oraz USA, gdzie bardzo upowszechniono wyższe
wykształcenie. Kształcenie zdalne w formie korespondencyjnej miało w Wielkiej Brytanii długą
tradycję, sięgającą początków XX wieku, jednakże przez środowiska akademickie było ocenia−
ne jako najgorsza droga do uzyskania dyplomu. Założyciele Uniwersytetu Otwartego postano−
wili to zmienić, zapewnić kształcenie zdalne dostępne dla wszystkich jednakże na tak wysokim
poziomie, aby nie odbiegało od poziomu wyższych uczelni. Zamierzenie to zostało zrealizowa−
ne. Obecnie brytyjski Uniwersytet Otwarty zajmuje wysokie miejsce w rankingach wyższych
uczelni, a jego studenci zdobywają stopnie naukowe (ze stopniem doktora włącznie) równo−
rzędne ze zdobywanymi na innych uczelniach. Różnicą jest jedynie to, że dochodzą do nich
nieco inną drogą niż w tradycyjnym modelu nauczania.

Uniwersytet Otwarty nie dyskryminuje kandydatów – nawet wiek studentów został obni−
żony z 21 na 18 lat; jedynie kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu (ze względu na liczbę
miejsc dostaje się 30–50% chętnych, co świadczy o popularności tej formy kształcenia). Brak
selekcji jest uważany za czynnik powodujący obniżenie poziomu nauczania. Organizatorzy
zdawali sobie sprawę, że aby ich studenci sprostali wysiłkowi związanemu z nauką na pozio−
mie uniwersyteckim, konieczna jest daleko idąca pomoc. Każdy student ma wyznaczonego
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tutora – doradcę (tutor−counsellor), który utrzymuje z nim kontakt, służąc mu radą i pomocą.
Mimo daleko idącej pomocy odsiew studentów wynosi 30% w ciągu każdego roku, co świad−
czy o stawianiu wysokich wymagań, mimo daleko idącej pomocy. Uniwersytet Otwarty wy−
maga dużej samodyscypliny ze strony swych studentów, motywacji do ciężkiej pracy. Wyko−
rzystywane są różnorodne formy nauczania. Ze względu na zdalny charakter kształcenia dużą
rolę odgrywają radio, telewizja i Internet uzupełnione stacjonarnymi formami kształcenia po−
dejmowanymi w okresie letnim, gdy studenci mogą korzystać z urlopów.13

Pomysł Wielkiej Brytanii został podchwycony w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią−
tych przez inne kraje; odpowiedniki otwartego uniwersytetu powstały w Hiszpanii, Niemczech
(RFN), Izraelu, Kanadzie, Holandii i Japonii. Obecnie otwarte uniwersytety działają w 30 krajach.

W Polsce nie istnieje odpowiednik Otwartego Uniwersytetu, mimo że byłoby zapotrzebo−
wanie na ten rodzaj edukacji, który nie dyskryminując nikogo, zapewniałby swobodny do niej
dostęp. Istnieją natomiast liczne uczelnie państwowe oraz niepubliczne, które z roku na rok
oferują potencjalnym kandydatom na studentów nowe formy kształcenia.

Oprócz edukacji prowadzonej tradycyjnymi metodami stopniowo rozwija się edukacja
on−line, która jest specyficznym rodzajem nauczania; umożliwia nauczanie na odległość, jed−
nakże nie to stanowi o jej specyfice. Nauczanie na odległość ma swoją tradycję. Próbowano
nauczania drogą korespondencyjną, z wykorzystaniem radia oraz telewizji, jednakże wszystkie
te sposoby napotykały jeden poważny problem – brak informacji zwrotnej. Jest ona niemożliwa
lub bardzo utrudniona. Dopiero technologie informatyczne umożliwiły rozwiązanie tego pro−
blemu.14

Edukacja zdalna stała się bardzo popularna w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczo−
nych, a jej popularność narasta lawinowo. W USA w 1998 roku z tej formy edukacji korzystało
500 tysięcy osób, a w roku 2002 już ponad 2 miliony. E−edukacja zawdzięcza popularność
dużej wygodzie tej formy kształcenia dla osób pracujących, zwalnia je bowiem z konieczności
odrywania się od obowiązków zawodowych.15  Nie jest pozbawiona pewnych wad i niedosko−
nałości, ponieważ pozbawia ucznia bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, jednakże oferuje
tanią i wygodną formę nauki, co skutecznie rekompensuje jej braki.16  Rozwój technologii za−
pewnia przecież nie tylko przekaz informacji, lecz również kontakt przez sieć z nauczycielem
i innymi uczniami, możliwość sprawdzania swoich postępów w nauce oraz wybierania najdo−
godniejszej ścieżki edukacji i realizowania jej w dogodnym dla siebie tempie. Jest to szansa dla
wielu osób niemogących korzystać z innych metod edukacji, między innymi dla osób niepełno−
sprawnych.17

Jednakże, aby w pełni korzystać z edukacji on−line, konieczne jest większe upowszechnie−
nie w naszym kraju dostępu do Internetu, ponadto skoordynowanie wysiłków różnych instytu−
cji zajmujących się edukacją. Zastosowanie procedur analogicznych jak wzmiankowane wyżej
procedury stosowane w Wielkiej Brytanii zachęcałoby większą liczbę osób dorosłych do kształ−
cenia. Osoby o dużym doświadczeniu zawodowym czułyby się lepiej, gdyby uczący dostrze−
gali ich wiedzę, nawet jeśli nie byłaby ona poparta formalnym wykształceniem. Nie zaczynali−
by nauki niejako od zera. System punktowy umożliwiałby naukę w różnych instytucjach, z
możliwością jej zawieszenia. Wiele osób nie podejmuje bowiem nauki, bojąc się, że w przypad−
ku jej przerwania ich wysiłek oraz zainwestowane pieniądze zostaną stracone. Świadomość, że
zdobyta wiedza przekłada się na punkty, które nie przepadają, motywowałaby do nauki po−
tencjalnych studentów.
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Konieczne byłoby również promowanie przez państwo kształcenia ustawicznego zarówno
poprzez uświadamianie obywatelom znaczenia ciągłego kształcenia się, jak i przez zachęty
ekonomiczne, dzięki którym możliwe byłoby jego finansowanie.

Bardzo pożądane byłoby również prowadzenie szeroko zakrojonej promocji edukacji per−
manentnej, ukazanie ludziom korzyści wynikających z pogłębiania wykształcenia. Mimo że
pewna część społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę, ciągle bardzo wiele osób, a także insty−
tucji, nie widzi potrzeby nauczania osób dorosłych. Należy zwalczać zakorzenione przekona−
nie, że raz zdobyte wykształcenie wystarczy jednostce na całe życie.18
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Człowieka nuży wszystko
z wyjątkiem nauki.

Wergiliusz

Wybrane tendencje w kształceniu zawodowym
i ustawicznym – udział w programach: Leonardo da Vinci i EFS

W okresie dokonujących się zmian szczególną rolę odgrywa edukacja. Jest najczęściej utoż−
samiana z procesem przekazywania wiedzy. Jednakże w związku z nowymi strategiami roz−
woju gospodarki opartej na wiedzy, kształceniem społeczeństwa otwartego, przed edukacją
pojawiają się nowe zadania. Dlatego też edukacja staje się strategicznym czynnikiem osiągania
celów społecznych, naukowych i gospodarczych. Ma służyć społeczeństwu, państwu i gospo−
darce. Edukacja rozumiana wielopłaszczyznowo oprócz przekazywania wiedzy uwzględnia
również rozwijanie umiejętności, kształtowanie postaw i przekazywanie wartości.

Cel ten może być osiągnięty wtedy, gdy kształcenie będzie miało charakter ciągły, przez
całe życie. Szczególną rolę kształcenie ustawiczne odgrywa w warunkach globalizacji i integra−
cji, rozwoju technologii informacyjno−komunikacyjnych.

W tworzącym się „społeczeństwie wiedzy” wiedza staje się najważniejszą warto−
ścią współczesnej cywilizacji, a właściwie szybkość jej dystrybucji; jako główny czynnik two−
rzenia produktów wiedzy staje się najbardziej konkurencyjna na rynkach międzynarodowych
(Zwolak, 2005). Kształcenie nie powinno się więc ograniczać tylko do pierwszych etapów życia,
ale obejmować również całe życie i być dostosowane do indywidualnych potrzeb osobistych
i zawodowych.

W tym kontekście państwa członkowskie UE wprowadziły do swych programów nowy
cel, jakim jest „uczenie się przez całe życie”. Jego realizacja wymaga zmian celów, treści i metod
kształcenia stanowiących podstawę funkcjonujących obecnie systemów edukacji. W publikacji
UNESCO, znanej jako raport Delorsa, Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji XXI wie−
ku widzi w uczeniu się przez całe życie klucz do bram XXI wieku, jak również warunek wykracza−
jącego daleko poza konieczne przystosowania się do potrzeb świata pracy, zwiększonego panowania
nad rytmem życia i czasem jednostki ludzkiej (Delors, 1998).

Obecnie uczenie się przez całe życie stanowi zasadniczy element polityki UE i w jego re−
alizacji powinny brać udział wszystkie szczeble kształcenia.

Zwiększenie zatrudnienia i wzrost udziału osób aktywnych zawodowo jest jednym
z głównych celów Unii Europejskiej. Pierwsze wytyczne w sprawie zatrudnienia zostały przy−
jęte podczas Szczytu Luksemburskiego w Sprawie Zatrudnienia (listopad 1997). Oparte zosta−
ły na czterech tzw. filarach stanowiących trzon Europejskiej Strategii Zatrudnienia, którymi są:

1) poprawa zdolności do uzyskiwania i utrzymania poprzez rozwój jakości zasobów ludz−
kich,

2) rozwój przedsiębiorczości,
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3) poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników,
4) wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.

W opracowaniu przygotowanym przez Europejskie Biuro Eurydice wspólnie z Komisją
Europejską został zaprezentowany wkład formalnych systemów edukacji w państwach człon−
kowskich w realizację koncepcji uczenia się przez całe życie oraz cele i strategie na poszczegól−
nych szczeblach systemu edukacji. Są one następujące: zwiększenie liczby dzieci objętych wy−
chowaniem przedszkolnym, kształtowanie umiejętności i rozbudzanie chęci do nauki począw−
szy od etapu kształcenia obowiązkowego, rozszerzanie i urozmaicanie oferty w szkolnictwie
średnim II stopnia, dostosowywanie oferty szkolnictwa wyższego do zapotrzebowania (Ucze−
nie się, 2002).

Potrzeba budowy nowoczesnego państwa, gospodarki i społeczeństwa stawiają wyzwa−
nie dla polskiego systemu edukacyjnego, który odpowiada za realizację celów ogólnospołecz−
nych. Rada Europejska podczas posiedzenia w Lizbonie potwierdziła, że UE stanęła w obliczu
fundamentalnych zmian będących wynikiem globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wie−
dzy. Zamierzenia edukacyjne w Polsce są zgodne z ramami Strategii Lizbońskiej, wg której do
roku 2010 powinien być osiągnięty następujący cel strategiczny: Gospodarka europejska powinna
stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie – gospodarką opartą na wie−
dzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą
większą spójność społeczną.

Jego realizacja wymaga znacznego przeobrażenia gospodarki i modernizacji systemów
edukacji.

W przyjętym przez ministrów edukacji UE oraz Komisję Europejską w 2002 r. programie
prac „Edukacja i Szkolenia 2010” są zawarte główne cele edukacyjne:

poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeń−
stwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści nauczania i uczenia się;
ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, zgodnie z nadrzędną zasadą
kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania
zatrudnienia oraz rozwoju, jak również aktywności obywatelskiej, równych szans i spój−
ności społecznej;
otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku z koniecznością lepszego
dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz spro−
stania wyzwaniom wynikającym z globalizacji.
Realizacja tych celów jest drogą do osiągnięcia głównego celu strategicznego Strategii Li−

zbońskiej w dziedzinie edukacji.
W 2005 r. w trakcie wiosennego Szczytu Rady Europejskiej został zapoczątkowany nowy

etap wdrażania Strategii Lizbońskiej w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środo−
wiskowym. Za priorytetowe określono działania na rzecz wzrostu gospodarczego, konkuren−
cyjności i innowacyjności oraz na rzecz poprawy zatrudnienia przy przestrzeganiu zasady
zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na szybko zachodzące zmiany w gospodarce trudno jest przewidzieć, jakie będą
potrzebne zawody i specjalności, a które z kolei zawody staną się niepotrzebne z uwagi na
brak zapotrzebowania społeczeństwa na ich produkty bądź usługi. Dlatego też edukacja musi
przygotować człowieka zdolnego do odnalezienia się na rynku pracy, przygotowanego do
wykonywania zawodu, ale jednocześnie posiadającego nawyki ciągłego uzupełniania swojej
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wiedzy. Szkolnictwo zawodowe w Polsce ma do wypełnienia szczególnie ważne zadania. Ze
względu na rosnący poziom bezrobocia, które w styczniu 2004 wynosiło 20,6%, przy jednocze−
snym braku pracowników z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi zmiany w systemie szkol−
nictwa zawodowego są nadzieją na poprawę sytuacji na rynku pracy. Ogólny kierunek reform
oświatowych został wyznaczony i nie jest kwestionowany; mówi się o „edukacji jutra” ukie−
runkowanej na to, co ma nastąpić, a nie na odtwarzanie wiedzy, która uległa lub szybko ule−
gnie dezaktualizacji (Kwieciński, 2002). Szkoła powinna być otwarta, rozwijać zdolności i sty−
mulować do twórczego działania i samokształcenia, uczyć, a nie nauczać (Kwieciński, 2002).
Raport Klubu Rzymskiego podkreśla, że powinna przygotować ucznia do aktywnego rozwią−
zywania problemów i partycypacji w procesie nauczania−uczenia się, co jest możliwe jedynie
wtedy, gdy porzuci się sztywne schematy nauczania, a werbalizm, encyklopedyzm i transmi−
syjno−reprodukcyjny styl nauczania zostanie zastąpiony „kształceniem przez innowacje i dla
innowacji” (Kwieciński, 2002).

Ocena dotychczasowych działań w polskiej edukacji była przyczyną opracowania przez
MENiS nowego dokumentu w tej dziedzinie, zawierającego strategię rozwoju edukacji na lata
2007–2013. W opracowanej strategii głównym celem rozwoju edukacji w Polsce jest podniesie−
nie wykształcenia społeczeństwa, tak by wykształcenie, co najmniej średnie, stało się bardziej
powszechne – (70%) w grupie wiekowej 25–45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiej jakości kształcenia. Strategia systemu edukacji na lata 2007–2013 zakłada, że w Pol−
sce integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wycho−
wania (kształcenie i promowanie postaw) będzie:

– ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości,
– przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,

kulturalnym i gospodarczym – w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym,
– skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych,
– reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacją,
– szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy (Strategia,

2005).
Analiza Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007–2013 w zakresie kształcenia zawodowe−

go wskazuje na potrzebę kształtowania również kompetencji kluczowych na poziomie zasad−
niczym, średnim, policealnym i wyższym. Konieczne jest także podniesienie znaczenia prak−
tycznej nauki zawodu głównie poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami. Takie podejście do
kształcenia zawodowego zwiększy szansę absolwentów na rynku pracy i pozwoli na dostoso−
wanie kwalifikacji do potrzeb konkretnego stanowiska pracy (Strategia, 2005).

Polski system edukacji szybko reaguje i odpowiada na zmiany zachodzące w świecie
poprzez ciągły rozwój i doskonalenie. Służyć temu mogą m.in. wymiany doświadczeń, współ−
praca międzynarodowa, realizacja programów wspólnotowych, takich jak: Sokrates, Leonardo
da Vinci, Młodzież – Youth, Grundtvig, Europejski Fundusz Społeczny.

Program Leonardo da Vinci funkcjonuje w Polsce od 1998 roku i przyczynia się do rozwo−
ju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach,
jak też do współpracy między nimi w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest do−
stosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie
oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Będzie to możliwe dzięki
bardziej efektywnemu przygotowaniu zawodowemu i stworzeniu lepszych szans zatrudnienia
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absolwentów szkół różnych typów. Dla państw członkowskich UE oznacza to m.in. wzmocnie−
nie jej konkurencyjności w przemyśle w stosunku do innych regionów świata, rozwój społe−
czeństwa informacyjnego, wzmacnianie związków społecznych i ekonomicznych.

W sytuacji gdy rynek pracy – zgodnie z umowami zjednoczeniowymi – jest otwarty, cho−
dzi już nie tylko o doskonalenie narodowych systemów kształcenia, ale także o przyjęcie stan−
dardów pozwalających na wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie
porównywalnych kwalifikacji.

Jedną z aktywniejszych instytucji w wykorzystaniu środków Programu Leonardo da Vinci
na realizację projektów jest Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu. W ubiegłym roku uczelnia we współpracy z Instytutem Organizacji i Ochrony
Pracy S.K.U. „CON−LEX” Sp. z o.o. w Radomiu opracowała i złożyła w Krajowej Agencji Pro−
gramu kilka projektów międzynarodowej wymiany doświadczeń, z których cztery zostały za−
kwalifikowane do dofinansowania. W wyniku ich realizacji 80 osób wzięło udział w wymianie
doświadczeń w niemieckich instytucjach szkoleniowych DEULA Berlin – Brandenburg e.V.
w Paulinenaue i DEULA Hildesheim.

W bieżącym roku Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zaakceptowała kolejne
projekty międzynarodowej wymiany doświadczeń złożone przez Wyższą Inżynierską Szkołę
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz Instytut Organizacji i Ochrony Pracy
S.K.U. „CON−LEX” Sp. z o.o. w Radomiu. Projekt pt. „BHP i ochrona środowiska podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem standardów UE” będzie realizowany w in−
stytucji szkoleniowej DEULA Nienburg w Niemczech. Celem projektu jest nabycie umiejętności
kształtowania bezpiecznych zasad obsługi urządzeń technicznych, a także eksponowania za−
gadnień ochrony środowiska podczas organizacji produkcji. Kolejnym projektem do realizacji
jest projekt pt. „Doskonalenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w systemie kształ−
cenia zawodowego w UE”, który zakłada nabycie umiejętności kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy już na etapie wstępnego kształcenia zawodowego. Wymiana
doświadczeń będzie realizowana w niemieckiej instytucji FUU Berlin International Academy.
Uczestnicy wymiany poznają funkcjonujące w Niemczech metody i sposoby przekazywania
treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska. Istotne będzie poznanie metod ich przekazywania i kształtowania
u uczniów w niemieckich placówkach oświatowych.

Ponieważ głównym założeniem projektów, zgodnym z założeniami Programu Leonardo
da Vinci, jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie, wzmocnienie więzi między świa−
tem edukacji i pracy, po powrocie do kraju uczestnicy opracują materiały do końcowej publi−
kacji, będącej efektem materialnym projektu. Uczestnictwo w wymianie zostanie potwierdzone
certyfikatem wydanym przez niemiecką instytucję partnerską oraz zaświadczeniem od promo−
tora projektu – Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Ponadto, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierane są kwestie horyzon−
talne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokal−
nego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają się przyczynić m.in. do wzmoc−
nienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwięk−
szenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno−gospodarczy regio−
nu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa. Kwestia równości szans sta−
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nowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się w szczególności do promo−
wania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyj−
nych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych
na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych. Działania skierowane na
podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania
z nowoczesnych technik informacyjno−komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowocze−
snych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia spo−
łeczeństwa mają wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz Instytut
Organizacji i Ochrony Pracy S.K.U. „CON−LEX” Sp. z o.o. w Radomiu uczestniczą – jako
wnioskodawcy – w funduszach strukturalnych od 2004 r. W bieżącym roku uczelnia złożyła
projekt do konkursu w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój
Zasobów Ludzkich – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Celem projektu jest zrealizowa−
nie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 200 pracowników
małych i średnich przedsiębiorstw. Program studiów podyplomowych został wzbogacony o
moduły fakultatywne: pedagogiczny dla audytorów wewnętrznych oceny ryzyka zawodowego
oraz dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Instytucją wdrażającą dla Działania 2.3 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli
projekt zostanie zaakceptowany, biorący w nim udział przedsiębiorcy uzyskają dofinansowa−
nie na studia podyplomowe dla swoich pracowników. Jest to niezwykle istotne w kontekście
zmieniających się przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i konieczności wpro−
wadzenia zmian w zakładowych systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Dobrze przygotowana kadra jest podstawą do realizacji tych działań na odpowiednim pozio−
mie i do jak najlepszego dostosowania systemów bezpieczeństwa pracy funkcjonujących
w zakładach do standardów unijnych.

Z kolei współpracujący z Uczelnią Instytut Organizacji i Ochrony Pracy w Radomiu
w ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich –
„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształ−
cenia ustawicznego w regionie” zrealizował projekt pt. „Moja szansa na pracę – aktywizacja
zawodowa młodzieży”. Celem Działania jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia
i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakre−
sie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadli z rynku pracy, oraz wsparcie dla otoczenia
społecznego tych osób. W ramach Działania wszystkim bezrobotnym osobom powyżej 25. roku
życia (z wyjątkiem absolwentów szkół wyższych) będą zaoferowane aktywne formy przeciw−
działania bezrobociu przed upływem 12. miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Beneficjentami projektu zrealizowanego przez Instytut była bezrobotna młodzież poniżej
25. roku życia. W ramach tego projektu 445 osób zdobyło nowe kwalifikacje, uczestnicząc
w kursach zawodowych w zakresie spawania, obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat.
C, obsługi kasy fiskalnej, komputera itd. Drugi realizowany obecnie projekt jest finansowany
w ramach Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Re−
orientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”. Ogólnym celem działania jest dostoso−
wywanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno−ekonomicznych
oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem no−
wych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających oso−
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bom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Celem szcze−
gółowym działania jest wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego
zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskie−
go rolnictwa. W ramach projektu „Mam zawód mam pracę – nowa jakość na wsi” Instytut
organizuje kursy zawodowe dla około 350 rolników i ich domowników. Uczestnicy zdobywają
nowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności, uczestnicząc w kursach w zakresie prawa jazdy
kat. C, obsługi wózków widłowych, obsługi komputera oraz kasy fiskalnej i in. Jest to bardzo
istotne w sytuacji zmieniających się potrzeb rynku pracy i konieczności dostosowywania się do
tych zmian pracowników różnych branż.

Europejski Fundusz Społeczny jest ogromną szansą dla Polski. Oprócz środków finanso−
wych kierowanych na aktywną politykę społeczną – w tym nowoczesną politykę zatrudnienia
– jest instrumentem mogącym się przyczynić do usprawnienia polityki społecznej. Koncentro−
wanie się EFS na grupach socjalnych poprzez działania strukturalne, inwestycyjne, rozwojowe
przyczyni się do poprawy sytuacji w wielu regionach. Stanowi także możliwość zaktywizowa−
nia wielu grup poszkodowanych, w tym wykluczonych społecznie.

Programy wspólnotowe, które wspierają działania na rzecz skuteczności edukacji, upo−
wszechniania uczenia się przez całe życie przygotowują absolwentów do poruszania się na
międzynarodowym rynku pracy.

Nabywanie nowych kwalifikacji, aktualizacja nabytej wiedzy oraz wzmacnianie przekona−
nia o znaczeniu uczenia się przez całe życie sprzyjają kształtowaniu postaw niezbędnych do
funkcjonowania w życiu społecznym.
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Kształcenie prozawodowe w systemie wolontariatu

Pedagogika pracy określa trzy podstawowe etapy przygotowania do udziału każdego
człowieka w rynku pracy. Dotyczą one:

– kształcenia przedzawodowego, czyli okresu preorientacji i orientacji zawodowej;
– kształcenia zawodowego, tj. wstępnego przygotowania (w instytucjach szkolnych i po−

zaszkolnych) z zakresu wybranego obszaru zawodowego, które umożliwia podjęcie pracy
w tym obszarze;

– dokształcania i doskonalenia, co oznacza wzbogacanie kwalifikacji (rozszerzanie, pogłę−
bianie, podwyższanie), a także ich modyfikację (też rekwalifikację) w czasie aktywności
zawodowej, również w ramach samokształcenia.1
Ze względu na rodzaj czynności realizowanych w wymienionych etapach teoretycy peda−

gogiki często używają określeń:
– wychowanie przez pracę, które odpowiada etapowi kształcenia przedzawodowego;
– wychowanie do pracy, które odnosi się do wstępnego przygotowania zawodowego;
– wychowanie w procesie pracy (dokształcanie i doskonalenie) związane z okresem aktyw−

ności zawodowej człowieka.2
Przedstawiony wyżej podział nie jest ostry i trudno jednoznacznie rozdzielić poszczególne

etapy, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania przez pracę i do pracy. Podział ten ma cha−
rakter umowny; ułatwia strukturyzację dyscypliny i pozwala na lepsze zrozumienie problemu
kształcenia i wychowania na potrzeby rynku pracy.  Tak więc w stosunku do wszystkich okre−
sów życia każdego człowieka (potencjalnego pracownika) teoretycy kształcenia zawodowego
stosują niekiedy termin podstawowy wychowanie przez pracę. Proces ten oznacza zamierzoną
i celowo zorganizowaną działalność, która charakteryzuje się wykorzystaniem pracy w proce−
sach oddziaływania na jednostkę i dokonywania zmian w jej osobowości w powiązaniu z funk−
cjonującym systemem gospodarczym w celu przygotowania do rynku pracy.

W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawia się określenie kształcenie prozawodowe.
W niektórych publikacjach jest ono używane zamiennie z kształceniem przedzawodowym.3
Według „Słownika języka polskiego” przedrostek pro w połączeniu z przymiotnikami określa
pozytywny przychylny stosunek do tego, co oznacza człon drugi, a „Słownik wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych” wyjaśnia: będący po czyjejś stronie, za czymś, dla, na rzecz, rzecznik,
zwolennik, sprzyjający czemuś...4  Termin kształcenie prozawodowe nie może więc być używany
zamiennie z pojęciem kształcenie przedzawodowe (jako wychowanie przez pracę) jedynie w odnie−
sieniu do preorientacji zawodowej dzieci. Jest pojęciem szerszym i wkracza w obszar orientacji
zawodowej młodzieży, wspomaga decyzje związane z wyborem i zdobywaniem zawodu oraz
budowaniem świadomości zawodowej. Obejmuje więc swym zasięgiem etap kształcenia za−
wodowego, łącznie z okresem zderzenia z rzeczywistością społeczno−zawodową, uplasowa−
nym przez D.E. Supera w stadium eksploracji.5

To przekonanie ma ponadto uzasadnienie, które wynika z funkcjonowania rynku pracy
w kategoriach ekonomicznych i jest związane z następującymi cechami poszczególnych eta−
pów kształcenia i wychowania przygotowujących do uczestnictwa w życiu zawodowym:6
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– wydłużony okres nauczania−uczenia się ogólnego,
– odroczona w czasie decyzja o wyborze zawodu,
– operowanie w systemie kształcenia pojęciem kompetencje kluczowe, co oznacza: skuteczne

komunikowanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązy−
wanie problemów w sposób twórczy,  samodzielne planowanie, organizowanie, kontrolo−
wanie i ocenianie wykonywanej pracy, a wreszcie wykorzystywanie nowoczesnych techno−
logii,7

– samodzielność w wyborze drogi zawodowej i indywidualna odpowiedzialność za dojrza−
łość do kariery zawodowej,

– rezygnacja z filozofii adaptacyjnej w kształceniu zawodowym na rzecz filozofii krytycz−
no−kreatywnej, opartej na antycypacji zmian,

– kształcenie zawodowe w oparciu o standardy kwalifikacyjne (umiejętności, wiadomości,
cechy psychofizyczne wychowanka), zgodnie z międzynarodową tendencją  do osiągania
wysokiej jakości kwalifikacji,

– akcentowanie etosu pracy już na etapie wstępnego przygotowania zawodowego,8
– rozumienie i rozwiązywanie problemów ekologicznych,
– znajomość języków obcych (jeden ze sposobów humanizacji kształcenia zawodowego),
– dominacja kształcenia ogólnego w przygotowaniu zawodowym,
– znaczenie wąskiej specjalizacji, zdobywanej w okresie aktywności zawodowej, w pozasz−

kolnym systemie kształcenia,
– budowanie systemów dydaktycznych w oparciu o strategie poszukujące, sprzyjające ak−

tywnej postawie uczących się (nie co? a jak?),
– rosnące znaczenie praktyki w kształceniu,
– dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku w całym zawodowym życiu (uczenie się nie

na całe życie, a na całą szerokość życia).9
Cechy charakteryzujące etapy kształcenia i wychowania do uczestnictwa w życiu zawo−

dowym spowodowały redefiniowanie pojęcia kształcenie zawodowe, rozumiane obecnie jako roz−
wój osobowości z ukierunkowaniem na zawód. Z kolei w okresie aktywności zawodowej istot−
ne z punktu widzenia wymagań rynku pracy jest nie tyle dochodzenie do mistrzostwa zawo−
dowego, co mistrzostwa osobistego. Mistrzostwo osobiste to więcej niż mistrzostwo zawodowe,
bo dotyczy ciągłego doskonalenia nie tylko w zakresie czynności stricte zawodowych, a w sfe−
rze funkcjonowania intrapsychicznego człowieka (np. samoświadomość, samoregulacja), ma−
jącej związek z działalnością interpersonalną jednostki (np. umiejętność komunikowania się,
współpraca w zespole).

Oznacza to, że w każdym stadium rozwoju zawodowego rozwój osobowości jest cechą
eksponowaną ponad inne i wspólną dla wszystkich etapów przygotowania do udziału w ryn−
ku pracy. Na tym tle kształcenie prozawodowe to proces, który pojawia się we wszystkich
stadiach rozwoju zawodowego człowieka, i który ze szczególnym nasileniem występuje na
etapie kształcenia przedzawodowego (wychowania przez pracę) oraz wstępnego kształcenia
zawodowego (wychowanie do pracy). Tak więc może dotyczyć dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Z prezentowanej analizy wynika ponadto, że w kształceniu prozawodowym szczególnego
znaczenia nabierają kompetencje społeczne. Człowiek zdobywa je w efekcie treningu społeczne−
go, czyli w trakcie zbierania doświadczeń w konkretnych sytuacjach społecznych, naturalnych,
jak np. w rodzinie, w pracy oraz w systemie zinstytucjonalizowanym, np. w systemie eduka−
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cyjnym. Podczas zdobywania kompetencji społecznych określona osoba reorganizuje, dopełnia,
pogłębia, przekształca, restrukturyzuje, łączy, usprawnia różnego rodzaju umiejętności naby−
wane w kolejnych okresach życia. Czyli kompetencje społeczne obejmują zespół umiejętności
psychologiczno−społecznych, wynikających z określonych zdolności, wspieranych wiedzą, do−
świadczeniem, wyuczonymi sprawnościami i akceptowanym – w wyniku rozwoju – systemem
wartości.

Intensywność treningu społecznego jest uzależniona od czynników osobowościowo−tem−
peramentalnych, a o jego efektywności decyduje inteligencja społeczna i jej składowa – inteli−
gencja emocjonalna.10   Dlatego niekiedy kompetencje społeczne są nazywane zbiorem umiejęt−
ności inteligencji emocjonalnej. Oznacza to, że kompetencje społeczne obejmują takie umiejęt−
ności, jak:11

• samoświadomość, tj. samoświadomość emocjonalną, samopoznanie (trafna samoocena,
zaufanie do samego siebie, budowanie poczucia własnej wartości), świadome gromadze−
nie doświadczeń. Ta umiejętność warunkuje wiedzę o własnych doznaniach, preferencjach
i możliwościach;

• zdolność do samokierowania, tj. kierowanie emocjami, planowanie i organizowanie dzia−
łań, motywowanie się do działań, planowanie własnego rozwoju (kariery), prezentacja,
radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem;

• świadomość społeczną, tj. empatię – rozpoznawanie stanów i potrzeb innych ludzi, re−
spektowanie różnic emocjonalnych, zorientowanie na innych ludzi (w teorii jakości – na
klienta), świadomość organizacyjną (miejsce w zespole), zdolność przystosowania, aser−
tywność;

• umiejętności społeczne, tj. umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych
i zawodowych, tworzenie więzi w zespole, efektywne współdziałanie w zespole, rozwią−
zywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, wpływanie na innych
(przekonywanie, rozwój), negocjowanie, podejmowanie decyzji, kierowanie karierą. Umie−
jętności społeczne pozwalają na wzbudzanie pożądanych reakcji u innych osób.12

Kompetencje dotyczące określonych grup lub osób mają charakter podmiotowy.
Ze względu na tematykę niniejszego artykułu w dalszej części skoncentruję się przede

wszystkim na młodzieży, która podejmuje pracę w systemie wolontariatu.
Poziom rozwoju wolontariatu i stopień zaangażowania społeczeństwa w taką pracę różni

się dość znacznie w poszczególnych krajach. Niezależnie od różnic związanych z czynnikami
społeczno−kulturowymi do celów statystyczno−badawczych w wielu krajach wykorzystuje się
różne definicje wolontariatu. Na przykład w USA wolontariat obejmuje wszystkie dobrowolne
działania, do których zalicza się zarówno prace wykonywane na rzecz organizacji i instytucji,
jak i prace na rzecz rodziny i przyjaciół. Przykładowo, udział dorosłych obywateli w wybra−
nych krajach wynosi: w USA – 56%, w Niemczech – 34%, we Francji 19%, na Węgrzech – 7%.13

W Polsce w roku 2000 było zarejestrowanych ok. 2 mln wolontariuszy, w tym 10 tys. absol−
wentów.

W Polsce Centrum Wolontariatu powstało w roku 1993 przy Fundacji Biuro Obsługi Ru−
chu Inicjatyw Samopomocowych w Warszawie. Stowarzyszenie jest członkiem sieci Centrów
Wolontariatu. Obecnie w skład sieci wchodzi kilkanaście placówek na terenie całego kraju.

Zasady działania wolontariatu w Polsce reguluje ustawa o działalności pożytku publicz−
nego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 874). Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna,
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która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organi−
zacji i instytucji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Wolontariuszy nie mogą angażo−
wać podmioty gospodarcze. Mogą być oni jedynie zatrudniani przez:

– organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia i fundacje) oraz inne podmioty, które
zgodnie z ustawą prowadzą działalność pożytku publicznego,

– organy administracji publicznej i ich agendy, np. ministerstwa, starostwa, gminy,
– jednostki im podległe lub nadzorowane (np. szkoły, szpitale, biblioteki, muzea itp.)

z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Jako wolontariusz pracować może zarówno osoba pełnoletnia, jak i młodsza, przy czym

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów. Od wolon−
tariusza nie wymaga się szczególnych kwalifikacji czy uprawnień, chyba że jest to konieczne ze
względu na rodzaj i zakres wykonywanych świadczeń. Najczęściej jednak są to prace nieskom−
plikowane, świetnie nadające się dla osób w wieku eksploracji, choć nie tylko, np.:

– pomoc w odrabianiu lekcji,
– spacer z osobą starszą,
– praca w świetlicy środowiskowej,
– roznoszenie ulotek informacyjnych,
– usługi fryzjerskie dla osób starszych, chorych,
– opieka i pomoc w zabawach z dziećmi niepełnosprawnymi,
– pomoc w obsłudze konferencji,
– czytanie książek, gazet osobom niewidomym,
– pomoc w pracach domowych,
– organizowanie zbiórek zabawek, książek,
– pomoc w organizowaniu imprez charytatywnych,
– pomoc w pracy biurowej – pisanie na komputerze,
– wypełnianie druków, kwestowanie.14

Listę tego rodzaju prac uzupełniają czynności stricte zawodowe, które jako wolontariusze
wykonują przykładowo młodzi architekci, początkujący lekarze, absolwenci prawa.15

Od dwóch lat jest także rozpowszechniony wolontariat europejski. Zagraniczne organiza−
cje przygotowują projekty tematyczne, np. związane ze zdrowiem, ochroną środowiska, opieką
socjalną.

Przeciętny wolontariusz to młody człowiek – częściej kobieta niż mężczyzna – który chce
się zrealizować, robiąc coś innego niż tylko to, czym zajmuje się na co dzień (szkoła, praca,
rozrywka).

Na przykład w sekcji wolontariatu działającej na rzecz miasta Płocka przy Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych większość wolontariuszy to ludzie w wieku 17–27 lat, głównie
studenci i uczniowie szkół średnich. Swoją chęć pomocy zgłasza tu 5–7 osób tygodniowo. Część
z nich szybko rezygnuje (są to z reguły osoby, które zgłaszają się z niewłaściwych pobudek),
jednak większość pozostaje wolontariuszami na wiele lat, pracując w systemie ciągłym, tj. 3–
–4 godziny tygodniowo. Część osób deklarujących swoją chęć pomocy w pracach wolontariatu
to tzw. wolontariusze akcyjni, tzn. uczestniczą w jednej konkretnej akcji, najczęściej wymaga−
jącej wiedzy i umiejętności specjalistycznych.16

Motywacje, jakimi kierują się wolontariusze, są bardzo różne. Często jest to chęć naucze−
nia się czegoś nowego, zdobycia doświadczenia, próba swoich sił w wykonywaniu zadań,
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a także udokumentowana praca, którą można zaliczyć na poczet stażu zawodowego. General−
nie jednak podstawową motywacją wolontariuszy jest chęć niesienia pomocy innym.17

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw, w tym postaw
altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem otwartość i ciekawość świata. Ich wysoki po−
ziom wrażliwości i niecierpliwości dodatkowo sprzyja działaniu. Ma ono sens i służy innym,
jeśli jest ukierunkowane na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb otoczenia, np. społeczności
lokalnej.

Wolontariat to często wielogodzinne przebywanie młodzieży w grupie rówieśniczej. Stwa−
rza to okazję do wspólnego rozwiązywania problemów pozaszkolnych, sprzyja budowaniu
wzajemnego zaufania oraz uczeniu się pracy w grupie i rozpoznawaniu swojego miejsca
w zespole. Pozbawia młodzież egocentrycznego myślenia i jest formą przeciwstawienia się
postawie konformistycznej i konsumpcyjnej.

Młodzi ludzie, będący w stadium eksploracji, nie są jeszcze zmuszeni do koncentrowania
się na pracy zawodowej i gromadzeniu dóbr materialnych koniecznych do życia, co jest tak
charakterystyczne dla osób dojrzałych, dążących do zachowania status quo. W ramach wolon−
tariatu młodzież uczy się organizacji wolnego czasu z pożytkiem dla innych i jednocześnie ma
możliwość realizacji własnych zainteresowań, a niekiedy marzeń i dążeń.

Karta Etyczna Wolontariusza wskazuje ponadto na wagę podejmowanych przez
nich zadań i kolejne związki z kształceniem prozawodowym. Młody człowiek, pracując jako
wolontariusz, uczy się odpowiedzialności za mienie, słowa, czyny wobec siebie i innych (nie
będę składał obietnic, których nie będę w stanie spełnić), a poznając lepiej siebie i swoje reakcje (nie
będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem) w sytuacjach często nie do przewidzenia, zaczyna
inaczej patrzeć na świat i w konsekwencji inaczej działać (będę unikać zachowań, które mogą być
niewłaściwie zrozumiane). Zgodnie z przytoczonymi fragmentami Karty – bez względu na rodzaj
aktywności (pracy) – wolontariusz, oferując pomoc innym, musi cokolwiek wiedzieć o sobie,
mieć umiejętność regulowania własnych emocji) i mieć do siebie zaufanie. Uczestnictwo
w wolontariacie rozwija się w tym zakresie i pomaga osiągnąć dojrzałość w tym względzie.18

Tak więc wolontariat to doświadczenie siebie samego i zderzenie ze światem – trening
społeczny. Powinien być zatem rozważany w wielu płaszczyznach, tj:

– poznanie siebie: kim jestem, na ile mnie stać, co potrafię?
– uświadomienie swoich mocnych stron: budowanie podstaw zaufania do samego siebie

i poczucia własnej wartości,
– doświadczenie zachowań nie tylko w typowych, ale też trudnych (złożonych) sytuacjach,

tj. radzę sobie w sytuacjach stresowych, panuję nad emocjami,
– rozszerzenie wiedzy o pracy w ogóle, jej istocie i złożoności,
– kształtowanie szacunku do pracy własnej i innych,
– planowanie i organizowanie działań, poszukiwanie rozwiązań, optymalizacja zakresu

i sposobów działania, podejmowanie decyzji,
– rozwój świadomości organizacyjnej i uświadomienie sobie swojego miejsca w zespole/

grupie/organizacji,
– umiejętność organizowania czasu wolnego,
– radzenie sobie z konfliktami, umiejętność przystosowania do sytuacji, grupy, osoby, two−

rzenie więzi grupowej,
– kształtowanie wrażliwości na sytuację innych osób – rozwój empatii,
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– rozpoznanie relacji i uczenie się akceptacji w relacjach: pracujący – pracujący; pracujący –
podwładny; pracujący – przełożony; pracujący – zadanie do wykonania; pracujący – klient,

– rozwój cech wymaganych w podejmowaniu pracy, takich jak: punktualność, systematycz−
ność, pracowitość, dokładność, uczciwość, odpowiedzialność, które są składową profesjo−
nalnego wykonywania zadań,

– sposób na otwieranie drogi do praktyki zawodowej – świadome zbieranie doświadczeń
zawodowych,

– budowanie etosu pracy poprzez kształtowanie tożsamości zawodowej w czasie wykony−
wanych zadań, nabywanie poczucia  godności zawodowej, rozwój zainteresowań związa−
nych z przyszłym zawodem, kształtowanie postawy akceptującej czynności zawodowe,
rozumienie misji zatrudniającej wolontariusza organizacji.
Wolontariat stwarza możliwość tym, którzy chcą działać na rzecz innych, lecz nie wiedzą

jak. Jest też znakomitym narzędziem przygotowującym do rynku pracy, ułatwiającym kształ−
towanie cech poszukiwanych na rynku i dodatkowo kształtującym wrażliwość i świadomość
moralną; uczy samodzielnego myślenia. W systemie wolontariatu młodzież ma szansę znaleźć
zajęcie zgodne z zainteresowaniami, podjąć się zadań wzbogacających ich doświadczenia
z zakresu funkcjonowania społecznego i zawodowego. To często pierwszy krok w zdobyciu
pracy albo też pożądany składnik życiorysu. 19  Stąd wolontariusze mają często świadomość
przynależności do elity, doskonale zdając sobie sprawę, że tego rodzaju aktywność jest dzia−
łaniem na rzecz wykonywanego w przyszłości zawodu.
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Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze
pożądane ze względu na efektywne funkcjonowanie zawodowe

W związku z problemami pojawiającymi się na rynku pracy w gospodarce wolnorynko−
wej oraz z procesami integracyjnymi z Unią Europejską w polu zainteresowania specjalistów
z zakresu kształcenia zawodowego znalazły się problemy kwalifikacji zawodowych. Kwalifi−
kacje te zależą od osobowości człowieka. Jak wynika z przyjętej przez Stefana M. Kwiatkow−
skiego aktualnej definicji kwalifikacji zawodowych, jest to układ umiejętności, wiadomości
i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych.1  Do cech
psychofizycznych będących cechami indywidualnymi (osobowościowymi) pracowników wyko−
nujących poszczególne zadania zaliczane są, poza sprawnościami sensorycznymi i zdolnościa−
mi, cechy charakteryzujące osobowość, które stanowią względnie stałe właściwości psychiczne
i fizyczne charakteryzujące daną osobę i różniące ją od innych pod względem zachowania oraz
procesów psychicznych.2  Dobra znajomość względnie stałych cech osobowości i ich funkcji
w działalności zawodowej powinna pozwolić prawidłowo określić rodzaj i zakres umiejętności,
wiadomości i zmiennych cech osobowości, które człowiek może nabyć i na tej podstawie wska−
zać najwłaściwszy dla niego zawód, tzn. zawód odpowiedni ze względu na jego predyspozy−
cje, albo określić przydatność tego człowieka do różnych zawodów.

W okresie transformacji systemowej w Polsce jest wyraźnie widoczny spadek prestiżu
zawodów prawniczych. Powodem tego są głównie ci prawnicy, którzy niewłaściwie wywiązują
się ze swojej pracy, nie posiadają wymaganej wiedzy w dziedzinie prawa, nie przestrzegają
zasad i norm obowiązujących w zawodach prawniczych. Przyczyn tego stanu rzeczy, poza
niestabilnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, pewnymi mankamentami procesu kształcenia
prawników (w procesie tym nie przywiązuje się dostatecznej uwagi do etyczno−moralnych
aspektów ich pracy), upatruje się przede wszystkim w osobowości osób wykonujących zawo−
dy prawnicze.

Z powyższych względów, aby prawidłowo określić cechy osobowościowe gwarantujące
właściwe wykonywanie przez prawników zadań zawodowych, jak również wskazać cechy,
które stanowią przeciwwskazania do pracy w tych zawodach, konieczna jest identyfikacja funk−
cji realizowanych przez prawników i stawianych przed nimi wymagań.

Pomimo wspólnego dla wszystkich prawników kształcenia uniwersyteckiego na wydzia−
łach prawa istnieje kilka zawodów prawniczych. Do najbardziej popularnych należą zawody:
sędziego, adwokata i prokuratora. Zgodnie z polską klasyfikacją zawodów i umiejętności każ−
dy z tych zawodów posiada własny kod.3  W odniesieniu do tych zawodów formułowane są
następujące wymagania:

– uczciwość, prawość, sprawiedliwość,
– przestrzeganie zasad etyczno−moralnych,
– odwaga, niezawisłość,
– odporność na naciski, manipulacje i sugestie,
– odporność psychiczna i emocjonalna,
– cierpliwość, dociekliwość, rzetelność, sumienność,
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– spostrzegawczość, bystrość, zdolność koncentracji uwagi, inteligencja ogólna,
– umiejętność logicznego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków,
– zdolność do szybkiego podejmowania samodzielnych decyzji,
– umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
– dobra pamięć, pozwalająca na łatwe zapamiętywanie wielu przepisów prawnych,
– umiejętności interpersonalne.

Poza wieloma wyżej sformułowanymi wymaganiami, wspólnymi dla zawodów prawni−
czych, występują wymagania specyficzne dla poszczególnych zawodów ze względu na zróż−
nicowanie niektórych funkcji i zadań w tych zawodach.

W pracy sędziego bardzo ważne są:
– bardzo wysokie kwalifikacje etyczno−moralne,
– wyjątkowa bezstronność, uczciwość i bezinteresowność,
– umiejętność negocjowania, aby doprowadzić do pojednania czy ugody,
– umiejętność obiektywnego oceniania winy oskarżonego,
– działanie wyłącznie z pobudek poznawczych, prawnych i etycznych, a nie np. z pobudek

ekonomicznych czy ideologicznych (odnosi się to również do prokuratorów).
Jeśli chodzi o prokuratora, to szczególnie ważne w jego pracy są:

– obiektywizm i bezinteresowność,
– umiejętność postępowania z ludźmi oraz przekonywania i wpływania na nich,
– umiejętność ukazywania winy oskarżonego w rzeczywistej perspektywie,
– zdolności organizatorskie konieczne dla sprawnego prowadzenia i nadzorowania dochodzenia,
– wytrwałość w dążeniu do rozwiązania i prawdy.

Adwokata, ze względu na pełnioną przez niego rolę, powinna cechować:
– umiejętność kontrolowania własnych emocji, szczególnie trudna w sytuacji gdy on sam

„gra” własnymi emocjami na emocjach pozostałych uczestników postępowania,
– umiejętność podejmowania działań w ochronie interesów klienta,
– umiejętność pomniejszania winy klienta i przedstawiania jego sprawy w najkorzystniej−

szym dla niego świetle, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do sytuacji, w której adwo−
kat z własnej inicjatywy będzie posługiwał się nieprawdą jako formą taktyki obrończej,

– dynamiczność, kreatywność, pomysłowość.
Umiejętności pozwalające człowiekowi na utrzymywanie właściwej relacji ze środowiskiem

zawodowym są niezmiernie ważne dla optymalnego funkcjonowania w tym środowisku. Funk−
cjonowanie to zależy od dwóch grup czynników: zewnętrznych, czyli środowiskowych, oraz od
właściwości sterowniczych człowieka, którymi są cechy jego osobowości.

Z systemowego punktu widzenia osobowość człowieka stanowi zespół stałych i zmien−
nych właściwości sterowniczych. Właściwości sterownicze stałe są niezależne od oddziaływań
otoczenia, a więc niekształtowalne. Są one cechami zależnymi od oddziaływań otoczenia, które
można kształtować. Funkcję właściwości sterowniczych stałych pełnią u człowieka jego stałe
indywidualne cechy osobowości,4  funkcje właściwości sterowniczych zmiennych – zmienne ce−
chy osobowości.

Wśród stałych indywidualnych cech osobowości wyodrębniłam dwie grupy cech: stałe in−
dywidualne cechy osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych (przetwarzalność, odtwa−
rzalność, talent) oraz stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzinie stosunków interperso−
nalnych (emisyjność, tolerancja, podatność).

J. Wilsz – Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze…
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Analizując wielkości stałych indywidualnych cech osobowości, które sprzyjają przedsta−
wionym zachowaniom, umiejętnościom i cechom charakteryzującym poszczególne zawody
prawnicze, można stwierdzić, że jeśli chodzi o stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzi−
nie funkcji intelektualnych, to zarówno w zawodzie sędziego, prokuratora, jak i adwokata jest
pożądana duża przetwarzalność i odtwarzalność, gdyż w pracy ich jest wymagana wysoka
sprawność intelektualna.

Duża przetwarzalność sprzyja:
– umiejętnościom radzenia sobie w nieprzewidzianych i skomplikowanych sytuacjach,
– umiejętności rozszyfrowywania zamiarów innych ludzi,
– skuteczności przeprowadzania wnikliwej analizy i oceny zaistniałych faktów,
– umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
– umiejętności podejmowania optymalnych decyzji,
– łatwości przetwarzania dużych ilości informacji,
– szerokim horyzontom i wszechstronności,
– łatwości powstawania nowych skojarzeń i umiejętności kojarzenia informacji czasami bar−

dzo odległych, z różnych dziedzin,
– skuteczności wpływania na ludzi,
– umiejętności kompleksowego podejścia do problemów.

Duża odtwarzalność sprzyja łatwości zapamiętywania i przypominania sobie wielu, na−
wet bardzo szczegółowych, informacji (procedur, kodeksów, rozporządzeń), bardzo dobrej
pamięci i erudycji. Ludzie o dużej odtwarzalności nie muszą wszystkiego notować w obawie,
że czegoś zapomną.

Ludzie o małej przetwarzalności i małej odtwarzalności nie są właściwymi kandydatami
do zawodów prawniczych, gdyż zupełnie nie radzą sobie w sytuacjach wymagających prze−
twarzania i zapamiętywania wielu różnorodnych informacji. Ludzie o takich wartościach prze−
twarzalności i odtwarzalności na pewno nie byliby w stanie ukończyć studiów prawniczych.
Jeśli chodzi o określony rodzaj talentu, to nie wydaje się, żeby był on niezbędny w zawodach
prawniczych, chociaż efektywnemu funkcjonowaniu zawodowemu prawników niewątpliwie
powinien sprzyjać talent – głównie w dziedzinie prawa i historii.

Jeśli chodzi o emisyjność – podstawową stałą indywidualną cechę osobowości w dziedzi−
nie stosunków interpersonalnych – to zupełnie inne wartości tej cechy są wskazane u prawni−
ków występujących w roli sędziego, prokuratora i adwokata.

Dla sędziego najwłaściwsza jest emisyjność zerowa albo do niej zbliżona, gdyż taka emi−
syjność sprzyja respektowaniu norm i zasad. Ludzie o takiej emisyjności są pryncypialni, zdy−
scyplinowani, systematyczni, obowiązkowi, prawdomówni, rzetelni i dokładni; podejmują de−
cyzje, kierując się faktami i obowiązującymi normami. Obowiązek i prawo są dla nich warto−
ściami nadrzędnymi. Cechuje ich stałość poglądów, rygoryzm moralny, prawość i uczciwość.

Dla prokuratora wskazana jest średnia emisyjność ujemna, gdyż sprzyja ona pragmaty−
zmowi, adaptacyjności, elastyczności, zapobiegliwości, operatywności, organizacyjności i me−
todyczności. Ludzie o średniej emisyjności ujemnej są ukierunkowani na otoczenie, uważnie je
obserwują, gdyż pragną skutecznie nim sterować. Najważniejsza jest dla nich skuteczność
działania, dlatego też podejmowane przez nich decyzje są przemyślane pod kątem efektywne−
go osiągnięcia celu i unikania możliwie wszystkich szkodliwych skutków. Podejmują je więc
przezornie.
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Efekty dużej emisyjności ujemnej prokuratora i sędziego mogą się okazać niekorzystne,
gdyż przy takiej emisyjności zachowania człowieka są bardzo interesowne, ekspansywne, prze−
biegłe, ukierunkowane na zdobycze oraz na osiągnięcie własnych korzyści. U ludzi o dużej
emisyjności ujemnej „cel uświęca środki”; wszystko pragną podporządkować własnym celom,
nie respektują żadnych zasad. Prokuratorzy i sędziowie o tej emisyjności są w stanie naginać
i łamać zasady oraz manipulować ludźmi i faktami. Również dodatnia emisyjność prokurato−
ra i sędziego może przynieść niekorzystne skutki, gdyż ludzie o tej emisyjności są ukierunko−
wani głównie na własną osobę, sterują otoczeniem, wywierając na nie silne wrażenie; ich postę−
powanie jest związane z chwilą bieżącą i doraźnymi silnymi przeżyciami i emocjami, są znacz−
nie bardziej od innych zmienni, emocjonalni i impulsywni. Podejmując decyzje znacznie częściej
niż ludzie o mniejszej emisyjności, nie rozpatrują wszystkich możliwych rozwiązań i nie prze−
widują ich wszystkich ewentualnych skutków.

Dla adwokata najwłaściwsza jest średnia emisyjność dodatnia, gdyż sprzyja ona kreatyw−
ności i pomysłowości. Adwokaci o tej emisyjności są zdolni generować nowe pomysły, opraco−
wując linię obrony, nie wpadają w rutynę, umieją w przekonywający sposób uzewnętrzniać
emocje, co pozwala im wywierać silny wpływ na otoczenie, potrafią wzruszać innych ludzi,
wzbudzić ich jak najżywsze emocje, mają skłonność do pewnej przesady, do ubarwiania i
przedstawiania faktów w korzystnym dla klienta świetle, co przejawia się w kwiecistych wy−
powiedziach, teatralnych zachowaniach i przekonywających gestach, a więc w stylu zachowa−
nia koncentrującym na nich uwagę otoczenia; dominuje u nich innowacyjny styl funkcjonowania.

Ryzykowna mogłaby się dla niego okazać zbyt duża emisyjność dodatnia, gdyż jego za−
chowanie mogłoby być wówczas zbyt chaotyczne, impulsywne, zmienne, mógłby mieć trudno−
ści w dostosowaniu się do narzucanych mu wymagań i rygorów organizacyjnych, skłonność do
odstępstw od obowiązujących zasad, a nawet ich łamania. Natomiast adwokat o emisyjności
zerowej, zbyt rygorystycznie i dosłownie stosujący prawo i niedopuszczający do najmniejszego
odstępstwa od niego, mógłby się okazać mało skuteczny w procesie obrony klienta. Z kolei
należy oczekiwać, że argumenty adwokata o emisyjności ujemnej, pomimo ich wartości mery−
torycznej, przekazane w sposób zbyt zwięzły i „suchy”, mogłyby się okazać również zbyt mało
skuteczne. Chociaż nie wykluczam, że w odniesieniu do niektórych spraw i sytuacji stosowanie
wyrachowanej manipulacji mogłoby być skuteczne.

Sędziowie, prokuratorzy i adwokaci są zmuszeni w swojej pracy do podejmowania bar−
dzo wielu działań i przedsięwzięć w różnego rodzaju skomplikowanych sytuacjach. Ich aktyw−
ność może się przejawiać jedynie w zakresie tolerancji i podatności.

Duża tolerancja jest wymagana w zawodach polegających na pracy z ludźmi, gdyż sprzy−
ja ona m.in.:

– akceptowaniu szerokiego zakresu bodźców z własnego przekonania i z własnej woli,
– podejmowaniu dobrowolnych aktywnych działań,
– umiejętnościom interpersonalnym,
– cierpliwości,
– bezkonfliktowym relacjom z innymi ludźmi i dobrej współpracy z nimi,
– zawieraniu kompromisów,
– empatii.
W efekcie małej tolerancji człowiek akceptuje z własnej woli wąski zakres bodźców, dobro−

wolnie podejmuje więc niewiele działań, źle układa się jego współpraca z innymi ludźmi itp.

J. Wilsz – Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze…
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Duża podatność powoduje, że człowiek jest uległy, łatwo podejmuje działania wymuszo−
ne, łatwo dostosowuje się do innych, często zgadza się na wiele rzeczy, pomimo że ich nie
akceptuje, łatwo ulega presji i manipulacji, bez większych problemów ustępuje pod wpływem
nacisku i przymusu.

Mała podatność sprzyja:
– niezależności w myśleniu i działaniu,
– nieuleganiu naciskom, manipulacji i krytyce,
– asertywności, nieprzekupności.

Zarówno sędziowie, prokuratorzy, jak i adwokaci nie powinni ustępować wobec nacisków
i prób wymuszenia ich zgody na podejmowanie działań, o słuszności których nie są głęboko
przekonani, np. do fałszowania prawdy w imię najbardziej nawet ideowych celów. Z wymie−
nionych tu powodów wydaje się być wskazana u prawników mała podatność. Jedynie dopusz−
czalna może być trochę większa podatność u adwokatów (jednakże nie powinna ona przekra−
czać znacznie wartości średniej), gdyż ich powinnością jest akceptowanie stanowiska klienta,
a mała podatność adwokata mogłaby utrudnić albo nawet uniemożliwić mu obronę w sytu−
acji, kiedy wina klienta nie jest bezsporna.

Uważam, że u sędziego jest wskazana tolerancja, szczególnie w odniesieniu do sędziów,
którzy zajmują się sprawami rodzinnymi czy osób nieletnich, i średnia w odniesieniu do sę−
dziów zajmujących się innymi sprawami. Prokuratorzy powinni mieć tolerancję średnią. U ad−
wokatów pożądana jest duża tolerancja, ponieważ powinni się odnosić do swoich klientów
odnosić się ze zrozumieniem, akceptacją, empatią i życzliwością.

Argumenty, że sędziowie i prokuratorzy nie powinni być za bardzo wyrozumiali, zbyt
łagodni oraz że ich empatia wynikająca z dużej tolerancji może się przyczynić do tolerowania
punktu widzenia oskarżonego, a w efekcie do okazywania mu wyrozumiałości i pobłażliwego
traktowania, np. zaniżania wysokości kary – przemawiają za tym, żeby nie mieli oni dużej
tolerancji. Jednak przy małej tolerancji sędziowie i prokuratorzy mogliby się okazać zbyt suro−
wi, rygorystyczni, restrykcyjni i radykalni oraz skłonni do zawyżania kary, co byłoby szczegól−
nie przykre i krzywdzące dla niesłusznie oskarżonych.

Jeśli jednak okaże się, że niektórzy sędziowie mają małą tolerancję albo że niektórzy pro−
kuratorzy mają dużą tolerancję, nie należy tego traktować jako czynnika eliminującego ich
z zawodów prawniczych. Takie wartości tej cechy należy rozpatrywać w kontekście wartości
ich pozostałych stałych indywidualnych cech osobowości. Natomiast uważam, że zdecydowa−
nie dużą podatność, zbliżającą się do wielkości maksymalnej, należy uznać za czynnik dys−
kwalifikujący kandydata do zawodu prawnika.

Przeprowadzona analiza funkcji i zadań realizowanych przez sędziów, prokuratorów
i adwokatów, wymogów formułowanych odnośnie ich umiejętności i zachowań pożądanych
w ich pracy pozwoliła określić właściwe dla nich wartości stałych indywidualnych cech osobo−
wości. Wartości te zestawiono w tabeli 1.

Aby zweryfikować trafność podanych w tabeli 1. wartości stałych indywidualnych cech
osobowości prawników, przeprowadzono badania5  wśród najlepszych sędziów, prokuratorów
i adwokatów, których w środowisku prawniczym uważa się za najbardziej kompetentnych
i profesjonalnych. Wielkości i wartości stałych indywidualnych cech osobowości6  sędziów ze−
stawiono w tabeli 2., w tabeli 3. zamieszczono analogiczne dane dla prokuratorów, a w tabeli
4. dla adwokatów.
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Tabela 1.Wartości stałych indywidualnych cech osobowości pożądane w zawodach
prawniczych

*w przypadku sędziów zajmujących się sprawami rodzinnymi i nieletnich wskazana jest
duża tolerancja.

Tabela 2. Stałe indywidualne cechy osobowości badanych sędziów

Badania przeprowadzone w grupie sędziów wykazały, że:
– dużą przetwarzalność miało 11 osób, tzn. 73,3% (4 osoby – średnią),
– dużą odtwarzalność miało 14 osób, tzn. 93,3% (1 osoba – średnią),
– emisyjność zerową i średnią dodatnią miało 10 osób, tzn. 66,6% (5 – średnią ujemną),
– średnią i dużą tolerancję miało 12 osób, tzn. 80% (3 osoby – małą),
– małą podatność miało 13 osób, tzn. 86,6% (2 osoby – średnią).

J. Wilsz – Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze…
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Tabela 3. Stałe indywidualne cechy osobowości badanych prokuratorów

Badania przeprowadzone w grupie prokuratorów wykazały, że:
– dużą przetwarzalność miało 12 osób, tzn. 80% (3 osoby – średnią),
– dużą odtwarzalność miało 11 osób, tzn. 73,3% (1 osoba – małą, 3 – średnią),
– emisyjność średnią ujemną miało 12 osób, tzn. 80% (2 osoby – dużą ujemną, 1 – zerową),
– średnią tolerancję miały 4 osoby, tzn. 26,6% (11 osób – małą),
– małą podatność miało 11 osób, tzn. 73,3% (4 osoby – średnią).
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Tabela 4. Stałe indywidualne cechy osobowości badanych adwokatów

Badania przeprowadzone w grupie adwokatów wykazały, że:
– dużą przetwarzalność miało 14 osób, tzn. 93,3% (1 osoba – średnią),
– dużą odtwarzalność miały wszystkie osoby,
– emisyjność średnią dodatnią miały 4 osoby, tzn. 26,6% (4 osoby – zerową, 7 – dużą do−

datnią),
– dużą tolerancję miało 13 osób, tzn. 86,6% (2 osoby – średnią),
– średnią podatność miało 6 osób, tzn. 40% (5 osób – małą, 3 – dużą).

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że przetwarzalność zgodną z określoną
teoretycznie miało 73,3% sędziów, 80% prokuratorów i 93,3% adwokatów. Odtwarzalność
zgodną z modelem teoretycznym miało 93,3% sędziów, 73,3% prokuratorów i 100% adwoka−
tów. Emisyjność zgodną z modelem miało 66,6% sędziów, 80% prokuratorów i 26,6% adwoka−
tów. Tolerancję zgodną z modelem miało 80% sędziów, 26,6% prokuratorów i 86,6% adwoka−
tów. Podatność zgodną z modelem miało 86,6% sędziów, 73,3% prokuratorów i 40% adwokatów.

Uzyskane wyniki weryfikują model teoretyczny w odniesieniu do 12 badanych wartości
(przetwarzalności i odtwarzalności sędziów, prokuratorów i adwokatów, emisyjności sędziów

J. Wilsz – Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze…
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i prokuratorów, tolerancji sędziów i adwokatów, podatności sędziów i prokuratorów). Wątpli−
wości budzą tylko niektóre wartości stałych indywidualnych cech osobowości w dziedzinie sto−
sunków interpersonalnych, zaproponowanych w modelu: wartości emisyjności adwokatów,
tolerancji prokuratorów oraz podatności adwokatów.

Szerszego wyjaśnienia wymaga emisyjność. Ponieważ badania były całkowicie anonimo−
we, gdyż tylko na takie zgodzili się prawnicy, brak jest informacji o ich wieku. Tymczasem
emisyjność zmienia się wraz z wiekiem zawsze w kierunku od dużej dodatniej do średniej
dodatniej, następnie do zerowej i dalej do średniej ujemnej, aż do dużej ujemnej. Tempo tych
zmian u poszczególnych osób jest indywidualne, nie wszyscy też przechodzą przez jej pięć
kolejnych etapów. W związku z tym, jeśli dwóch sędziów, którzy mieli średnią emisyjność
dodatnią, było ludźmi młodymi, za kilka albo kilkanaście lat będą ludźmi o emisyjności zero−
wej, która może się utrzymywać przez długi okres ich zawodowej działalności. Natomiast jeśli
pięciu sędziów, którzy mają emisyjność średnią ujemną, są ludźmi w zaawansowanym wieku,
oznacza to, że wcześniej przez wiele lat byli ludźmi o emisyjności zerowej, tzn. najwłaściwszej
do pełnienia roli sędziego. Jeśli chodzi o siedmiu adwokatów o dużej dodatniej emisyjności, to
pomimo że aktualnie nie jest ona najwłaściwsza, to w przyszłości osiągną oni emisyjność śred−
nią dodatnią – najkorzystniejszą dla adwokata. Trzeba się również liczyć z tym, że w przy−
padku dwunastu prokuratorów o średniej emisyjności ujemnej, szczególnie dotyczy to osób
młodych, emisyjność ich może z czasem osiągnąć wartość dużą ujemną, co może wówczas
rzutować niekorzystnie na ich pracę. Przyjmując do wiadomości powyższe wyjaśnienia, nie
pozostaje nic innego, jak pogodzenie się z faktem, że na początku pracy prawnika możemy
mieć do czynienia z dwoma rodzajami niezgodności jego emisyjności z wymaganą w zawo−
dzie. Pierwszy rodzaj niezgodności rokujący pozytywnie występuje wówczas, gdy niewłaściwa
emisyjność przekształci się w z czasem w pożądaną. W drugim przypadku, który ma miejsce
wówczas, gdy niewłaściwa emisyjność przekształci się w z czasem w jeszcze bardziej niewła−
ściwą – rokowania są negatywne. Co może w tej sytuacji zrobić prawnik? Oczywiście nie ma
jednej recepty dla wszystkich indywidualnych przypadków, ale np. jeśli adwokat stał się czło−
wiekiem o emisyjności zerowej, może powinien zmienić rolę zawodową i podjąć pracę sędzie−
go, sędzia o średniej emisyjności ujemnej przyjąć pracę prokuratora, a prokurator o dużej emi−
syjności ujemnej odejść na emeryturę.

Tak więc, żeby w przyszłości prawnik miał właściwą emisyjność, trzeba liczyć się z fak−
tem, że w początkowym etapie pracy wartość jego emisyjności będzie odbiegać od wartości
optymalnej. Może się również zdarzyć, że jeśli emisyjność prawnika w początkowym okresie
pracy ma właściwą wartość, w późniejszym może się okazać niewłaściwa.

Na podstawie przeprowadzonych badań, ze względu na przedstawioną tu specyfikę
emisyjności, nie można jednoznacznie powiedzieć o zweryfikowaniu albo niepotwierdzeniu hi−
potez postawionych odnośnie co do emisyjności prawników.

Ponieważ większość badanych prokuratorów (73,3%) nie miała średniej tolerancji (aż 11
badanych miało małą tolerancję), chociaż uważani są za najlepszych, powinnam stwierdzić, że
moja teza mówiąca, że średnia tolerancja jest u prokuratorów najwłaściwsza – nie zweryfiko−
wała się. Mam jednak wątpliwości, czy rzeczywiście prokuratorzy powinni mieć małą toleran−
cję, ponieważ nie sądzę, by prokuratorzy o takiej tolerancji byli w stanie prowadzić przesłucha−
nia w atmosferze życzliwości i zrozumienia, co, jak podkreślają specjaliści z dziedziny prawa,
w odniesieniu do niektórych podejrzanych i świadków stanowi skuteczną strategię przesłu−
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chań. Pocieszające jest jednak to, że mała tolerancja prokuratorów, szczególnie jeśli są to lu−
dzie młodzi, co prawda bardzo wolno, ale z upływem czasu będzie wzrastała, natomiast po−
datność będzie z czasem malała; jest to ważne dla prawników o zbyt dużej podatności. Zmia−
ny z upływem czasu emisyjności, tolerancji i podatności, czyli stałych indywidualnych cech
osobowości w dziedzinie stosunków interpersonalnych dokonują się u wszystkich ludzi,
a powodem tego, mówiąc ogólnie, są procesy starzenia.

Uważam, że poruszone w artykule problemy skłaniają do stwierdzenia, że przy rekrutacji
na studia prawnicze powinny być brane pod uwagę stałe właściwości sterowniczych kandyda−
tów na te studia, czyli wielkości ich stałych indywidualnych cech osobowości. Chodzi przede
wszystkim o duże stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych:
przetwarzalność i odtwarzalność (z których, w najgorszej sytuacji, jedna powinna być duża
a druga średnia). Jeśli chodzi o cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych, to należy brać
pod uwagę na etapie rekrutacji tolerancję (powinna się mieścić w przedziale od średniej do
dużej) i podatność (powinna się mieścić w przedziale od małej do średniej), emisyjność, która
powinna być brana pod uwagę w zasadzie dopiero przy wyborze roli zawodowej (sędziego,
prokuratora czy adwokata). Selekcja kandydatów do zawodów prawnika ze względu na te
cechy powinna spowodować, że trafią do nich najwłaściwsi ludzie, a nieaktualny stanie się
zarzut formułowany pod adresem niektórych grup prawników, dbających jedynie o interes
własnych dzieci, że aktualny system sprzyja wyłącznie reprodukcji elit.

Przypisy
1  Kwiatkowski S.M., Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodo−

wych [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Kwiatkowski S.M. (red.), War−
szawa 2005, s. 9.

2  Standardy kwalifikacji zawodowych, Teoria. Metodyka. Projekty, Kwiatkowski S.M., Symela
K. (red.), Warszawa 2001, s. 118.

3  Zgodnie z Klasyfikacją zawodów i umiejętności, t. 2., Warszawa 2005, zawód sędziego ma
kod 242201, adwokata – 242101, prokuratora – 242102

4 Koncepcję stałych indywidualnych cech osobowości i jej zastosowania przedstawi−
łam między innymi w następujących publikacjach: Psychologizowana wersja koncepcji sta−
łych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy wyborze zawodu [w:] Kształcenie
zawodowe: pedagogika i psychologia nr III, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nycz−
kało, Częstochowa – Kijów 2001; Optymalizacja przedsięwzięć człowieka w różnych obszarach
działalności ze względu na stałe indywidualne cechy osobowości [w:] Tolerancja, nr V, red.
A. Rosół i S.M. Szczepański, Częstochowa 2000

5  Badania przeprowadzono przy użyciu testów na przetwarzalność, odtwarzalność, emi−
syjność, tolerancję i podatność, opracowanych przez autorkę artykułu. Emisyjność bada−
nych osób określano w skali pięciostopniowej, a pozostałe cechy w skali trzystopniowej.

6  Wielkość przetwarzalności mieszcząca się w przedziale 81–64 wskazuje na dużą prze−
twarzalność, w przedziale 63–46 na średnią przetwarzalność, w przedziale 45–27 na małą
przetwarzalność. Wielkość odtwarzalności mieszcząca się w przedziale 30–24 wskazuje
na dużą odtwarzalność, w przedziale 23–17 na średnią odtwarzalność, w przedziale 16–
10 na małą odtwarzalność. Wielkość emisyjności mieszcząca się w przedziale 190–160
wskazuje na dużą dodatnią emisyjność, w przedziale 159–130 na średnią dodatnią emi−
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syjność, w przedziale 129–99 na zerową emisyjność, w przedziale 98–69 na śred−
nią ujemną emisyjność, w przedziale 68–38 na dużą ujemną emisyjność. Wielkość toleran−
cji mieszcząca się w przedziale 60–47 wskazuje na dużą tolerancję, w przedziale 46–34
na średnią tolerancję, w przedziale 33–20 na małą tolerancję. Wielkość podatności miesz−
cząca się w przedziale 54–43 wskazuje na dużą podatność, w przedziale 42–31 na śred−
nią podatność, w przedziale 30–18 na małą podatność.
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Zdzisław Pędziński
Elżbieta Boboryko

Kształcenie ustawiczne jako ważny czynnik wzbogacania
infrastruktury ekonomicznej i społecznej w środowisku

Wprowadzenie

Rozwój cywilizacji technicznej i humanistycznej oraz następujące zmiany niemal w każdej
dziedzinie działalności człowieka postawiły przed nim wymóg ustawicznej edukacji. Nieustan−
ne podnoszenia kwalifikacji stanowi sposób na rozumienie pozytywnych i negatywnych skut−
ków cywilizacji, związanych z rozwojem środowiska, co uzewnętrznia się poziomem infrastruk−
tury ekonomicznej i społecznej. Kształcenie ustawiczne wzbogaca każdy rodzaj infrastruktury,
co przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Wzajemne zależności w kształtowaniu infrastruktury

Źródło: Opracowanie własne

Infrastruktura w ujęciu ogólnym i lokalnym

Infrastruktura jest kategorią strukturalną, wyrażającą określone cele, wyznaczającą zada−
nia i wymagającą odpowiedniego działania. Stanowi zespół podstawowych urządzeń i instytucji
oświatowych niezbędnych do należytego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki. Wyodręb−
niając infrastrukturę ekonomiczną i infrastrukturę społeczną.1
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Jest odpowiednio ukształtowana i zintegrowana ze środowiskiem lokalnym, choćby z in−
frastrukturą komunalną, mieszkaniową, transportową, instytucjonalno−organizacyjną, technicz−
no−techniczną czy informacyjną. Jest odpowiednio zbudowana z elementów materialnych
i wzbogacona czynnikiem osobowym. Elementy te są komplementarne wobec siebie, przy czym
wiodącą rolę spełnia człowiek zarówno w budowaniu struktur, jak i ich funkcjonowaniu. O jej
przydatności świadczy jakość techniczna i funkcjonalna, która zależy od kompetencji i umie−
jętności użytkowników, między innymi sposobu kierowania i zarządzania. Wysoki poziom
funkcjonowania każdego rodzaju infrastruktury wymaga systematycznego dokształcania się,
nabywania nowych umiejętności, wykorzystywania twórczego myślenia. Ma to istotne znacze−
nie w harmonizowaniu współdziałania instytucji i jednostek, m.in. w dziedzinie ochrony zdro−
wia, środowiska, administracji, kultury, oświaty, polityki itp.

Oczywiste jest, że występuje powiązanie infrastruktury środowiska oraz infrastruktury
gospodarczej w ujęciu regionalnym i krajowym. Jerzy Kisielnicki określa, że infrastruktura go−
spodarcza obejmuje zarówno organizację, produkcję, jak też instytucje społeczne, zaspokajają−
ce w sposób zorganizowany potrzeby ludzkie. Do nich zalicza m.in. szkoły, placówki nauko−
we, biblioteki i wiele innych. W odniesieniu do całości gospodarki określa, …że jest to: otoczenie,
organizacja, urządzenia techniczne, których funkcjonowanie stwarza warunki rozwoju gospodarki.2

Infrastruktura w pojęciu ogólnym, jak i lokalnym, zawierając elementy rzeczowe i czynniki
ludzkie, oznacza występowanie między nimi ścisłej zależności, co można wyrazić w postaci
schematów. Przedstawione schematy znalazły swoje ujęcie w pracach Oscara Lange.3

człowiek —— rzecz ——— człowiek
Oznacza to, że człowiek tworzy rzeczowe elementy struktury i od niego zależy ich funk−

cjonowanie, a zwłaszcza sposób użytkowania elementów struktury.
Przy budowie materialnych elementów struktury istotną rzeczą jest współdziałanie w re−

lacji:
człowiek —————−człowiek
Czołową rolę we wzbogacaniu środowiska w szerokim zakresie spełnia struktura intelek−

tualna, ...która sama w sobie ma charakter, wymiar infrastruktury edukacyjnej.4

Cele i zadania infrastruktury edukacyjnej

Celem funkcjonowania infrastruktury edukacyjnej jest działanie twórcze, innowacyjne, a
miarą jej efektywności jest korzystne oddziaływanie na środowisko. Infrastruktura edukacyjna,
będąc niezbędną częścią składową lokalnych struktur rodzajowych, spełnia szczególną rolę.
Poszczególne rodzaje struktur oddziaływają na funkcjonowanie infrastruktury edukacyjnej, a
ona sama dzięki swemu funkcjonowaniu wzbogaca środowisko lokalne. Tak rozumiana infra−
struktura stanowi o jakości kapitału ludzkiego, sprzyja zwiększaniu potencjału intelektualne−
go, podnoszeniu kwalifikacji drogą uzupełniania wiedzy lub jej aktualizacji, stosownie do ak−
tualnych i przyszłych wymagań.

Doskonalenie kapitału ludzkiego, zapewniania własnego rozwoju, racjonalnego użytko−
wania zasobów dotyczy wszystkich struktur, m.in. samorządowych.

Ilustruje to uproszczony schemat.
Sprawnie działająca infrastruktura edukacyjna jest podstawowym czynnikiem mogącym

pozytywnie oddziaływać na środowisko lokalne, przyczyniając się do jego rozwoju cywiliza−
cyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu. Sama infrastruktura edukacyjna wymaga ciągłego
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Rysunek 1. Schemat składników infrastruktury edukacyjnej

Źródło: Badania własne

doskonalenia; znaczącą rolę w tej dziedzinie spełniają studia podyplomowe. Wysoka efektyw−
ność studiów podyplomowych wzbogacająca tę infrastrukturę ma ścisły związek z jakością
życia człowieka.

Odpowiednio ukształtowana infrastruktura edukacyjna wpływa korzystnie na doskonale−
nie nauczycieli jako najważniejszego czynnika osobowego.

Znaczenie studiów podyplomowych w kształtowaniu infrastruktury

Studia Podyplomowe, stanowiąc dynamiczną formę dokształcania, stanowią donio−
słe ogniwo wzbogacania dowolnej dyscypliny. Są podejmowane przez różne środowiska, przy−
czyniając się do organizowania zróżnicowanych studiów podyplomowych dla osób posiadają−
cych dyplom ukończenia szkoły wyższej. Są korzystną formą komunikacji wielokierunkowej.

Bogactwo kierunków studiów, różny ich charakter występuje w zróżnicowanych formach.
Do charakterystycznych ich cech należy uwydatnianie więzi między stałym pogłębianiem i roz−
szerzaniem wiedzy a jej zastosowaniem w życiu i praktyce zawodowej.

Określony kierunek takich studiów ma wspólne cechy. Są nimi: wzbogacanie infrastruktu−
ry intelektualnej, wzbogacenie aktywności, inteligencji człowieka, racjonalności czynności i za−
biegów, kreowania teraźniejszości i przyszłości, przy jednoczesnym przystosowaniu rzeczywi−
stości do środowiska społecznego. Każdy kierunek studiów wpływa na wzbogacenie infrastruk−
tury, przyczyniając się do rozwoju środowiska. Istotną rolę spełnia infrastruktura edukacyjna
oddziaływająca w każdej dziedzinie na dynamikę działań, wprowadzając z reguły korzystne
zmiany w środowisku. Wzbogacanie infrastruktury edukacyjnej z reguły pozytywnie oddzia−
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łuje na środowisko. Istotna rola przypada studiom podyplomowym dla nauczycieli, na każ−
dym szczeblu edukacji, zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianej edukacji.

Infrastruktura edukacyjna w reformowanym systemie edukacji

Infrastruktura edukacyjna ma pierwszorzędne znaczenie w systemie reformowania edu−
kacji i jest niezbywalna. Stanowi swego rodzaju połączenie osobowych i materialnych składni−
ków systemu edukacji. Warunkuje sprawne związki wzajemnej zależności między wszystkimi
elementami tego systemu. Jest znaczącym elementem infrastruktury społecznej, niezbędnym
do należytego podejmowania przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych działów gospodarki
i ich funkcjonowania. Istotną częścią infrastruktury edukacyjnej w sferze oświaty jest szkoła
jako instytucja i jej funkcjonowanie. Zależy ono od nauczycieli pełniących rozmaite funkcje,
a ich efektywność uzewnętrznia się w środowisku.

Szkoła

Współczesny system szkolny obejmuje zespół wszystkich typów i rodzajów szkół – od
podstawowych do wyższych.5  Realizuje cele autonomiczne w szkole i pośrednio w otoczeniu.
Szkoła uwzględnia kwestie dostosowania szkolnictwa do potrzeb wykwalifikowanych kadr w
różnych dziedzinach gospodarki, kultury, zdrowia itp. Służą temu reformy edukacji zmierza−
jące do ustawicznego kształcenia, między innymi na studiach podyplomowych. Obejmują edu−
kacją umysły i kształtowanie osobowości charakteryzującej się społecznym systemem wartości.

Szkoła stanowi podstawową instytucję zajmującą się oświatą, a zwłaszcza wychowaniem
młodzieży za pomocą metod należycie zracjonalizowanych. Zacieśnia wzajemne związki mię−
dzy postępem technicznym, pogłębiającymi się specjalnościami i specjalizacjami, upowszech−
nianiem wykształcenia i wychowania. Po pojęciem szkoła rozumie się dziś upowszechnianie
wykształcenia ogólnego i zawodowego, osiągane zarówno przez działalność szkolnictwa, jak
i wiele różnych instytucji nieszkolnych. Szkoła jest miejscem, która z natury rzeczy emanuje do
środowiska wzorce systemu wartości, umacnia przez nie w środowisku rolę nauczyciela.

Nauczyciel

Nauczyciel jest postacią centralną. Dominującą rolę spełnia ten, który umie twórczo roz−
wiązywać zadania, kształcić i wychowywać, a także wpływać na otoczenie. Nowa zreformo−
wana szkoła, a w niej nauczyciel, mają nauczyć wykonywania czynności przydatnych w życiu,
korzystania z różnych źródeł informacji, co w konsekwencji ma doprowadzić do pozytywnych
zachowań w środowisku.

Istotne jest, aby nauczyciel stale doskonalił się w zawodzie, by nadążał za wielkością
przemian środowiskowych.

O sukcesie w życiu zawodowym i biznesie decyduje dynamiczny, kreatywny i zoriento−
wany na ustawiczne uczenie się człowiek. To człowiek w zasadniczy sposób zmienia przez
pracę swoje otoczenie w wyższą formę, która jest ściśle powiązana z otaczającym je środowi−
skiem.

Zawód nauczyciela należy do zawodów twórczych, a więc takich, które wymagają ciągłe−
go rozwoju i doskonalenia, w którym nie ma miejsca na szablon i rutynę. Doskonalenie zawo−
dowe nauczycieli winno wyposażyć w umiejętności, które pozwalają jednocześnie doskonalić
proces nauczania i uczenia się oraz przekształcać szkołę na miarę potrzeb i oczeki−
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wań uczniów, rodziców i środowiska. Duże znaczenie przywiązuje się do kształcenia usta−
wicznego nauczycieli, co wynika z przeprowadzonych badań na studiach podyplomowych,
a uzewnętrznia się w opracowanych wynikach. Charakteryzują to wskaźniki syntetyczne dyna−
miki zmian.

Tabela 1. Wskaźniki syntetyczne obrazujące dynamikę zmian w trzech zbiorach

Źródło: Pędziński Z., Boboryko E., „Refleksje”, Zachodniopomorski miesięcznik oświato−
wy nr 6 z 2005 r., s. 22.

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Zarządzanie oświatą w reformowanym systemie edukacji” były
organizowane i realizowane przy współudziale Akademii Rolniczej w Szczecinie i Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.6  Odgrywają one nową rolę. Są aktualnie
ważnym produktem rynkowym. Duży wpływ na ich funkcjonowanie ma struktura i składniki
strukturalne, między innymi organizacyjne, wyposażenie materialne  stanowiące coraz waż−
niejsze narzędzi pracy nauczyciela.

Doniosłym zadaniem studiów podyplomowych jest rozwijanie potencjału edukacyjnego,
zapewniającego odpowiednio wykształconą kadrę, pozwalającą stawić czoło wyzwa−
niom współczesności. Stąd niezmiernie istotne jest kształtowanie umysłów ludzi, którym nieobce jest
nowoczesne myślenie, skłaniające do efektywnej pracy w nowych warunkach.7  Weszliśmy w taki etap
rozwoju, którego cechą wyróżniającą się jest zwiększanie roli podmiotowości społeczeństwa.
Praca z młodzieżą jest kwestią o charakterze strategicznym. Dzięki temu zacieśniają się ścisłe
więzi społeczne i zawodowe z otoczeniem.

Szkoła jest szczególnym miejscem, gdzie niemal codziennie występują spotkania pokoleń,
gdzie nawiązują się więzi sympatii, gdzie kształtują się wzorce stanowiące twórczą inspirację
dla młodzieży.

Studia podyplomowe są nastawione główne na nauczycieli, którzy stanowią najważniej−
szy czynnik w procesie edukacji. Dobrze wyedukowani absolwenci studiów podyplomowych
wzbogacają infrastrukturę edukacyjną. Pedagodzy stanowią przecież najskuteczniejsze instru−
mentarium dydaktyczno−wychowawcze do kształtowania kolejnych pokoleń odpowiednio wy−
kształconych, swego rodzaju formę inwestycji w człowieka. Jest to źródło inwestycji intelektu−
alnych, stwarzających korzystną sytuację w kreowaniu rozwoju środowiska. Rozwojem stu−
diów podyplomowych są zainteresowani nie tylko jej uczestnicy, ale także szkoła. Pożądany
rozwój dynamizuje aktywność szkoły w środowisku lokalnym i poprzez nią oddziałuje na
otoczenie. Korzyści z takiego stanu rzeczy uzewnętrzniają się w oddziaływaniu szkoły i absol−
wentów studiów podyplomowych na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Katarzyna Kamińska
i Dariusz Waldziński piszą: nawiązując do nowych sposobów interpretacji infrastruktury, za lokalną
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infrastrukturę edukacyjną proponuje się uznać wszystkie te organizacje, obiekty
i urządzenia, a także instytucje – w rozumieniu niematerialnych, względnie trwałych czynników, od−
działywujących na zachowanie się jednostek – które w istotnym stopniu przyczyniają się do kreowania
wiedzy w kontekście danego układu terytorialnego.8

Zamierzenia, działania absolwentów studiów podyplomowych
„Zarządzanie oświatą w reformowanym systemie edukacji” we
wzbogacaniu infrastruktury edukacyjnej

Studia Podyplomowe „Zarządzanie oświatą w reformowanym systemie edukacji”, reali−
zowane przez Akademię Rolniczą w Szczecinie i Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczy−
cieli w Szczecinie, jak dowodzi praktyka, wzmacniają infrastrukturę edukacyjną w środowisku.

Aktywność zawodowa
Badania przeprowadzone wśród uczestników studiów podyplomowych wykazują, że

zamierzają oni zwiększyć swoją aktywność zawodową w zakresie rozwijania więzi nauczania
i wychowania z działaniem w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Deklarowany wzrost
aktywności jest zróżnicowany w poszczególnych dziedzinach, co ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Wzrost aktywności zawodowej absolwentów po ukończeniu studiów podyplo−
mowych

Źródło: Badania własne

Zacieśnienie więzów nauczania i wychowania w otoczeniu
Wzajemne, korzystne rozwijanie więzi wzbogacające infrastrukturę ekonomiczną w oto−

czeniu stanowi warunek postępu cywilizacyjnego i jest koniecznym elementem edukacji usta−
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wicznej. Wyrazem takiego podejścia są opracowania absolwentów studiów podyplomowych
ukazujące zakres więzi z otoczeniem.

Spośród wielu opracowanych prac dyplomowych wybrano wypowiedzi dotyczące działa−
nia w otoczeniu.

Elżbieta Waliszewska−Lorent, Rola szkoły w środowisku lokalnym, 2005

„W miarę postępu społecznego szkoła „uzupełnia” swą działalność wychowawczą i
kształcącą. Jako placówka oświatowa pracuje ze swym środowiskiem i rozszerza zakres swo−
ich działań, zadań i usług. Liceum społeczne im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie jest miej−
scem, gdzie realizuje się życie społeczno−kulturalno−oświatowe lokalnej społeczności, a szkoła
przez podjęte działania buduje swój pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

Realizacja programu dydaktyczno−wychowawczego w liceum wiąże się ściśle z promowa−
niem wizerunku w środowisku lokalnym poprzez podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw
wspierających rozwój kultury w regionie. Przede wszystkim kulturotwórcza rola szkoły
w Gminie Dziwnów sprowadza się do działalności w czterech podstawowych obszarach:

1) ekologicznym,
2) prozdrowotnym,
3) kulturowo−historycznym,
4) społecznym.

Działania ekologiczne

Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zaso−
bów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kom−
pleksów przyrodniczych i ekosystemów. Wiąże się w naturalny sposób z rozsądnym gospodaro−
waniem zasobami przyrody oraz ochroną środowiska naturalnego szczególnie w najbliższej okolicy.

Cele te realizujemy poprzez działania podejmowane wspólnie ze Szkołą Podstawową,
Gimnazjum Publicznym, Urzędem Miejskim.

Działania prozdrowotne

Edukacja prozdrowotna w szkole przejawiała się jej aktywnym udziałem we wszelkiego
rodzaju akcjach i kampaniach propagujących zdrowy tryb życia, zniechęcających do stosowa−
nia używek, promujących sport, aktywność fizyczną różnego stopnia.

Działania społeczne

Edukacja w liceum ma poszerzać horyzonty myślowe, stymulować rozwój osobisty i spo−
łeczny, przygotowywać do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji oraz uła−
twiać aktywne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym. Szkoła, spełniając rolę
kulturotwórczą w środowisku lokalnym, czynnie uczestniczy w życiu społecznym.

Działania kulturalne

Pozytywny wizerunek szkoły, to jej wizytówka w środowisku lokalnym, przejawiająca się
m.in. organizowaniem imprez kulturalnych dla mieszkańców. Dobrze zaplanowany harmono−
gram imprez kulturalnych, rozłożonych w odpowiednim czasie w trakcie roku szkolnego, daje
gwarancje sukcesu. Mieszkańcy zapraszani do szkoły na spotkanie z ludźmi kultury, pisarza−
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mi, naukowcami czują się uczestnikami życia kulturalnego, utożsamiają szkołę z placówką
żywą, twórczą i zaangażowaną”.

Jan Myszak, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Myśliborzu i jej wpływ na
     środowisko, 2003

„Liczne prywatne kontakty zagraniczne, wspólnie organizowane koncerty w Niemczech,
Francji, Belgii, Luksemburgu stały się przyczyną do nawiązania bliższej współpracy ze szkołą
w Soltau. Współpraca dotyczy uczniów i nauczycieli. W jej ramach dochodzi do bezdewizowej
wymiany uczniów i nauczycieli. Współpraca ta jest doskonałą okazją do wzajemnego pozna−
wania się, poznawania kultury, doskonalenia językowego, likwidowania barier i uprzedzeń przy
jednoczeniu Polski z Europą. Muzyka jest dobrą płaszczyzną porozumiewania się.

Każda wizyta przynosi korzyści obydwu stronom. Jest doskonałą formą integracji z Unią Eu−
ropejską, chwilą relaksu, ucztą duchową. Tu pragnę nadmienić, że dzięki tej współpracy szkoła w
Myśliborzu wzbogaca swoje zasoby biblioteczne, a także powiększa instrumentarium muzyczne.
Współpraca ta, to wymiana kultur, doświadczeń, zawiązywanie się prywatnych przyjaźni”.

Dorota Piotrowska−Gołembska, Ewaluacja programu wychowawczego Gimnazjum
     nr 21 w Szczecinie jako przykład wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, 2005

„Zaproponowano następujące zadania i sposoby realizacji.
1) Kształtowanie patriotyzmu lokalnego:

– zapoznanie z organami samorządowymi miasta i osiedla,
– udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne,
– wyznaczenie osoby informującej o wydarzeniach, ciekawych imprezach w mieście,
–   opieka nad miejscami ważnymi z historycznego punktu widzenia,
– kultywowanie tradycji miasta,
– organizowanie wartościowych, ciekawych konkursów, wystaw promujących region,
– udział w akcjach charytatywnych.

2) Kształtowanie samorządności:
– powierzanie odpowiedzialnych zadań na terenie szkoły,
– angażowanie w akcjach na rzecz środowiska,
– uczenie korzystania z dorobku kulturowego regionu,
– poznawanie działalności różnych instytucji w mieście,
– uczenie poprzez przykład, zapraszanie interesujących osób do szkoły,
– poszukiwanie informacji w urzędach i ich ocena,
– realizacja tematów z preorientacji zawodowej.

3) Rozumienie, szanowanie własnej oraz cudzej anatomii, wolności:
– cykl godzin wychowawczych o tej tematyce,
– zapoznanie uczniów z Kartą Praw Dziecka,
– podejmowanie tematyki współczesnych zjawisk politycznych.

4) Rozwijanie kreatywnej postawy wobec siebie i otoczenia:
– udział w pracach na rzecz grupy rówieśniczej, szkoły,
– angażowanie z pomocą samorządu do pracy na terenie szkoły,
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– rozwijanie możliwości autoprezentacji,
– promowanie pozytywnych postaw, osiągnięć uczniów”.

Jadwiga Adamcze wska, Inicjowanie i motywowanie aktywności na rzecz szkoły,
     2003

„Forum Młodzieży Bałtyckiej powstałe z inicjatywy samorządów lokalnych Sztokholm–
–Malar, skupia uczniów szkół średnich państw nadbałtyckich. Są to: Dania, Polska, Litwa, Es−
tonia, Rosja, Łotwa, Szwecja.

Cele Forum to:
– przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w społeczności lokalnej na rzecz dyna−

micznego rozwoju obszarów nadbałtyckich,
– integracja młodych ludzi z krajów nadbałtyckich,
– zachęcenie młodzieży do udziału w życiu publicznym regionu,
– uczenie poprzez zorganizowane działania i współpracę z mediami, wpływanie na decyzję

polityków,
– przełamywanie stereotypów dotyczących narodowości.

Młodzież XVI LO w Szczecinie przystąpiła do Forum, realizując projekt „Inni a może jed−
nak tacy sami jak my…”.

W ramach projektu odbyły się:
– warsztaty „Obudzić rozum”,
– debaty o tolerancji i równouprawnieniu prowadzone w języku polskim i angielskim,
– warsztaty dziennikarskie,
– spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych i centralnych,
– konkursy międzyszkolne o historii, kulturze, geografii państw nadbałtyckich.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto zamierzone cele, tj.:
• Uczniowie uświadomili sobie, jak bardzo krzywdzące jest stereotypowe postrzeganie in−

nych.
• Zainteresowali media, polityków, ludzi kultury problemem równouprawnienia płci w pol−

skiej rzeczywistości.
• Zaprezentowali efekty swojej pracy w Szwecji.
• Poznali poglądy swoich rówieśników z innych krajów (dzięki Internetowi oraz kontaktom

bezpośrednim).
• świadomie, bez uprzedzeń, staną się członkami Unii Europejskiej”.

Jolanta Fatalska, Promocja szkoły w reformowanym systemie edukacji na przykła−
     dzie Szkoły Podstawowej w Drawnie,  2005

„Będąc szkołą w sercu Drawieńskiego Parku Narodowego, szkoła ma możliwość realizo−
wania się w zakresie ochrony przyrody i ekologii.

Współpraca z DPN stale się rozwija. Wspólnym przedsięwzięciem była walka ze szrotów−
kiem kasztanowcowiaczkiem, szkodnikiem kasztanowców. Odbywają się wspólne wędrówki
i rajdy. Mamy możliwość korzystania z fachowego sprzętu naukowego w pracowni przyrodni−
czej DPN. Pracownicy naukowi i nauczyciele przyrody mają duży wpływ na promowanie na−
szej pięknej okolicy. Z roku na rok przybywa liczba turystów, a spływy kajakowe szlakiem
Jana Pawła II są bardzo liczne”.
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Małgorzata Wizjan, Rola szkoły w środowisku lokalnym na przykładzie Publicznej
     Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie, 2005

„Tradycją szkoły jest organizowanie imprez kulturalno−rekreacyjnych dla wszystkich
mieszkańców. Służy to integracji społeczności lokalnej i aktywnemu oraz ciekawemu, innemu
niż zwykle, spędzaniu czasu wolnego. Szkoła była przez ostatnie lata jedyną placówką kultu−
ralno−oświatową w dzielnicy. Obecnie wspomaga ją i wspiera istniejący od roku, DK „Klub
Skolwin”.

Działalność wychowawcza szkoły jest realizowana m.in. poprzez działania podejmowane
w ramach dość prężnie działających organizacji, zwłaszcza ZHP. Rozwijanie samorządności
uczniów odbywa się w ramach prac samorządu uczniowskiego i kół zainteresowań”.

Małgorzata Szumna, Jacek Klimecki, Współdziałanie Szkoły Podstawowej oraz Miej
     skiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dziwnowie na rzecz środowiska lokalnego, 2004

„Współdziałanie w zakresie organizacji imprez i zajęć przyniosło wymierne korzyści dla
obu placówek, co umocniło ich pozycję w środowisku lokalnym i jednocześnie wzmogło dzia−
łania promocyjne, co pośrednio wpływa na promocję gminy. Ponadto współdziałanie dopro−
wadziło do znacznych korzyści ekonomicznych, co przy obecnej sytuacji gospodarczej ma duże
znaczenie dla budżetu gminy. Zauważalne efekty działalności placówek oświatowo−kultural−
nych w naszej gminie pozwalają władzom samorządowym realizować taką politykę oświa−
tową, która prowadzi do stworzenia coraz lepszych warunków kształcenia oraz spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Efektem tych działań jest także plan
inwestycji przewidujący m.in. budowę basenu i innych obiektów sportowych, co wpłynie zna−
cząco na rozwój naszej „małej ojczyzny”.

Krystyna Szczęśniak−Jóźwiak, Szkoła jako nowoczesna placówka oświatowa, 2004

„Szkoła współpracując ze środowiskiem, ukazuje wiele zalet:
– promuje szkołę na zewnątrz,
– pełni rolę integracyjną ze środowiskiem,
– wspiera walkę o kulturę, o wysoki poziom kultury w aspekcie jej niedoceniania,
– przyczynia się do likwidowania dysparytetu wsi względem miast,
– podtrzymuje dziedzictwo kulturowe i tradycje w regionie,
– zwraca uwagę na prowadzenie zdrowego stylu życia,
– wszechstronnie kształtuje i rozwija młodego człowieka”.

Beata Gziut, Rola placówki oświatowej w środowisku lokalnym, 2005

„Współpraca nasza polega na tworzeniu bazy rekreacyjnej, zagospodarowaniu czasu wol−
nego młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, organizowaniu imprez dla środowiska, udostępnianiu
pomieszczeń szkolnych: sal gimnastycznych, stołówki szkolnej, boiska szkolnego społeczności
lokalnej oraz zaspokajaniu potrzeb ludzi potrzebujących pomocy”.

Wiesława Chałubińska, Promocja szkoły w warunkach konkurencji na rynku eduka−
     cyjnym na przykładzie SP nr 32 w Szczecinie, 2004

Autorka zaakcentowała rolę promocji zewnętrznej i przedstawiła jej walory.
„Promocja zewnętrzna, to:
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– promocja szkoły poprzez stronę internetową,
– współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pogodna,
– przystąpienie szkoły do programu edukacyjnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

pod nazwą „Moja szkoła w Unii Europejskiej”,
– współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4 w Prenzlau w Niemczech,
– imprezy szkolne,
– imprezy pozaszkolne,
– konkursy,
– olimpiady,
– zawody sportowe”.

Danuta Mianowska, Rola samorządu szkolnego, organizacji młodzieżowych, kultu−
      ralnych, sportowych w kreowaniu własnego systemu wychowania w szkole, 2005

„Celem oddziaływań szkoły jest kształtowanie wielostronnie rozwiniętej osobowości
ucznia, przygotowanie go do życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, wypo−
sażenie w wiedzę o rzeczywistości, ćwiczenie umiejętności umysłowych i praktycznych. Zada−
niem współczesnej szkoły jest więc stała praca wychowawcza będąca uzupełnieniem wycho−
wawczej roli domu rodzinnego, gdyż często stanowi jedyne środowisko wychowawcze dzieci
i młodzieży.

Szkoła aktywnie oddziałuje na system wartości określający stosunek do przyrody, techni−
ki i kultury, takie jak: środowisko, zabytki przyrody i kultury, technika jako czynnik rozwoju
cywilizacji, nauka jako źródło poznania i przekształcania rzeczywistości, dzieła sztuki, trady−
cje i dobra kultury narodowej i ogólnoludzkiej”.

Helena Burcz−Łachmanowicz, Promocja szkoły w warunkach konkurencji na rynku
     edukacyjnym, 2005

„Do kalendarza imprez na rzecz środowiska weszło organizowanie festynu dla dzieci, ro−
dziców, mieszkańców wsi, środowiska bliższego i dalszego. Szkoła, przy dużej pomocy Rady
Rodziców, organizuje zabawy i bale okolicznościowe dla mieszkańców – zabawy andrzejkowe,
walentynkowe, bale sylwestrowe, w czasie których odbywają się licytacje.

Na terenie szkoły odbywają się zebrania społeczności lokalnej z władzami gminnymi,
wybory samorządowe. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami od wielu lat, co przynosi
obopólne korzyści”.

Zakończenie

Jak widać z powyższego, studia podyplomowe są jednym z czołowych elementów eduka−
cji ustawicznej, stanowiących czynnik postępu cywilizacyjnego w rozumieniu technicznym
i humanistycznym. Wzbogacając infrastrukturę intelektualną, stanowią czynnik sprawczy
w tworzeniu warunków pobudzających aktywność społeczności lokalnej i regionalnej.

Przypisy
1  Słownik Języka Polskiego, t. 1., PWN, Warszawa 1978
2  Kisielnicki J., Encyklopedia biznesu,  pod red. Wojciecha Pomykało, t. 1., s. 350, Wyd. Fun−

dacja Innowacyjna, Warszawa 1995
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4  Kamińska K., Waldziński D., Lokalna infrastruktura edukacyjna w warunkach zmian społecz−

nych i gospodarczych [w:] Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, pod red.
Elżbiety Walkiewicz, s. 309, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2002
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wym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w organizowaniu Studiów
Podyplomowych w zakresie „Zarządzanie oświatą w reformowanym systemie edukacji”, Oecono−
micus, Wydawnictwa Naukowe AR w Szczecinie, praca w druku

7  Pędziński Z., Kształtowanie przemian strukturalnych w gospodarce żywnościowej [w:] Przemia−
ny strukturalne w gospodarce żywnościowej regionu, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecińska Izba
Rolna, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, materiały pokonferencyjne 1994 r.,
ss. 55–56.

8  Kamińska K., Waldziński D., Lokalna infrastruktura edukacyjna w warunkach zmian społecz−
nych i gospodarczych [w:] Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, pod red.
Elżbiety Walkiewicz, s. 309. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2002
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Wojciech Oleszak

Ryzyko zawodowe w aspekcie zagrożeń w oświacie

Wstęp

Narastającą z roku na rok falę wypadków można uznać za prawdziwą epidemię ura−
zową. Na świecie wypadkom przy pracy ulega codziennie 300 000 osób. Międzynarodowa Or−
ganizacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do 270 milionów wypadków
przy pracy. Prawie 350 000 to wypadki śmiertelne (prawie 1000 dziennie). Ogółem w wyniku
nieodpowiednich warunków pracy (czego skutkiem są wypadki przy pracy i choroby zawodo−
we) co roku umiera prawie 2 miliony pracowników (5000 dziennie).

W wielu krajach zjawisko to jest traktowane jako ważny problem społeczny z racji dale−
kosiężnych skutków dla całokształtu życia i funkcjonowania państwa.

Ludzie od najdawniejszych czasów uczyli się rozpoznawania niebezpieczeństw przez
własne doświadczenia lub na podstawie relacji otrzymanych od innych osób. Tworzono rów−
nież wiedzę profilaktyczną, dzięki której unikano niebezpieczeństw lub łagodzono ich skutki.

Postęp cywilizacji czyni życie człowieka wygodniejszym, ciekawszym, radośniejszym. Jed−
nakże niemalże każdemu osiągnięciu towarzyszy element ryzyka. Maszyny zwielokrotniły bo−
wiem fizyczne możliwości człowieka, nie zmieniając zasadniczo jego samego, tzn. w zakresie
psychicznej odporności. Trwa wyścig pomiędzy ciągle ulepszanymi i rozwijającymi się meto−
dami pracy i produkcji a sposobami łagodzenia negatywnych dla człowieka i środowiska ich
skutków. Trzeba również powiedzieć o konflikcie pomiędzy względnie stałymi i opornie zmie−
niającymi się właściwościami psychofizycznymi organizmu człowieka, ukształtowanymi w cią−
gu tysięcy lat, a nieustannie tworzonymi nowymi rodzajami pracy niosącymi nowe zagrożenia.

Zachowania nastawione na ochronę życia i zdrowia są uruchamiane przez instynkt samo−
zachowawczy. Warunkiem podjęcia zachowań zabezpieczających jest otrzymywanie informa−
cji o istnieniu zagrożenia. Dyspozycję do ochrony własnego życia i zdrowia mamy zakodo−
waną w genach i nie musimy się jej uczyć. Uczenia się natomiast wymagają rozpoznawanie
zagrożeń oraz sposoby unikania ich skutków.

Spośród wielu różnych powodów podkreślających sens działań profilaktycznych
trzy można uznać za bardzo ważne. Po pierwsze – tworzenie bezpieczeństwa jest obowiąz−
kiem prawnym, nałożonym na państwo, pracodawców dozór i robotników. Po drugie – troska
o bezpieczeństwo swoje i innych wynika z piątego przykazania, sformułowanego krótko i jasno
– „nie zabijaj”. Wreszcie po trzecie – tworzenie bezpieczeństwa jest czynnikiem redukującym
koszty zakładu.

Warunki pracy mają tendencję do pogarszania się. Wyposażenie nabywa wad eksploata−
cyjnych, a ludzie wpadają w rutynę i stają się mniej rygorystyczni pod względem stosowania
przepisów bezpieczeństwa. Dlatego też w każdym zakładzie niezbędne jest stałe obserwowa−
nie warunków pracy, stanu wyposażenia oraz postępowania ludzi.

Każdej pracy towarzyszy ryzyko, które należy poddać analizie, zmniejszyć, a następnie
objąć stałą kontrolą. Obserwacja taka dostarcza zwrotnej informacji o realizacji założeń i celów
polityki zdrowia i bezpieczeństwa oraz o skuteczności stosowanych procedur zarządzania
bezpieczeństwem.
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Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Ryzyko towarzyszy człowiekowi w różnych obszarach jego działania i ma na ogół wy−
dźwięk negatywny, gdyż wiąże się z możliwością strat. Niekiedy to ryzyko świadomie akcep−
tujemy dla osiągnięcia zamierzonych celów. Także praca zawodowa może się wiązać z ryzy−
kiem. Środowisko pracy jest źródłem wielu czynników (niebezpiecznych, szkodliwych i uciąż−
liwych), których oddziaływanie może spowodować niekorzystne skutki zdrowotne
dla pracownika. Taka możliwość jest określana mianem ryzyka zawodowego.

Pracownicy w zakładzie pracy podejmują wiele różnych decyzji. Jedne z nich są decyzja−
mi bezpiecznymi, a inne określane są jako ryzykowne. Rodzaj podjęcia decyzji zależy od stop−
nia pewności, z jaką może zostać osiągnięty cel działania. Jeżeli istnieje pewność, że założony
wynik zostanie osiągnięty, to decyzję o przystąpieniu do działania można uznać za bezpieczną.
Jeżeli natomiast uzyskanie wyniku jest tylko prawdopodobne, to wówczas podjęcie takiego
działania jest ryzykowne.

Pojęcie ryzyko zawodowe jest stosunkowo nowym terminem w prawie pracy. Łączy
w sobie elementy doświadczeń wynikających z technicznej ochrony pracy oraz ekonomii i za−
rządzania. Rola oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania szybko rośnie i nabiera
znaczenia. Jest to związane z koniecznością bezpośredniego reagowania na wszystkie zagroże−
nia występujące w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe definiuje się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienie
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących
w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Uformowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą jest niezbędne
do określenia potrzeby działań prewencyjnych oraz przedstawienia pracownikowi narażonemu
na to ryzyko informacji o tym, co mu grozi i jak może się przed tym ustrzec. Nawet gdyby
poinformowany o ryzyku kandydat na pracownika miał zrezygnować z przyjęcia pracy, infor−
macja taka przy prowadzeniu szkolenia bhp jest obowiązkowym, nieodłącznym elementem
demokracji i pierwszym warunkiem skuteczności prowadzenia prewencji. Uświadomienie ist−
nienia ryzyka zawodowego w formie udokumentowanej, określonej i wymiernej jest dla praco−
dawcy podstawą poprawnego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepisy prawa zobowiązującego pracodawcę do prze−
prowadzania oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników. Zgodnie
z art. 1041 § 1 pkt 8 kodeksu pracy – regulamin pracy, określając prawa i obowiązki praco−
dawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalić w szcze−
gólności obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wy−
konywaną pracą. Natomiast art. 226 kodeksu pracy mówi, że pracodawca jest zobowiązany
informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz
o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest podjęcie, na podstawie wyników oceny,
takich działań, które zapewniają możliwie najlepszą ochronę zdrowia pracowników. Wynikiem
oceny ryzyka zawodowego powinno być ustalenie:

• Czy ryzyko jest akceptowalne i czy można je skutecznie kontrolować.
• Jakie środki bezpieczeństwa mogą być zastosowane w celu zmniejszenia ryzyka, po−
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prawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
• Priorytetów przy podejmowaniu działań zmniejszających ryzyko.

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem wieloetapowym i jest prowadzona „krok po
kroku”. Ocena powinna dostarczyć pełnych i wiarygodnych danych, niezbędnych do właściwe−
go zarządzania ryzykiem. W literaturze dotyczącej prowadzenia oceny ryzyka zawodowego
można spotkać wiele różnych metod analizy. Metody te różnią się sposobem podejścia do iden−
tyfikowania zagrożeń zawodowych i szacowaniem elementów ryzyka. Oszacowanie moż−
na prowadzić, stosując metody pozwalające przypisać elementom ryzyka określone wartości
punktowe. Najczęściej spotykane są jakościowe metody wskaźnikowe, w których ustala się
wskaźniki prawdopodobieństwa i stopnia ciężkości urazów. Na podstawie ustalonych wskaź−
ników określa się (najczęściej według występujących w danej metodzie tablic) poziom wskaź−
nika ryzyka. Można tu wymienić metody wstępnej analizy zagrożeń PHA (ang. Preliminary
Hazard Analisis), metodę wskaźnika ryzyka (WPR), metodę trój− lub pięciostopniowego szaco−
wania ryzyka wg normy PN−N−18002:2000, metodę Risk Score i wiele innych. Wśród wielu ist−
niejących metod analizy, stanowiących w procesie oceny ryzyka złożonych instalacji, procesów
i obiektów przemysłowych, nie ma jednej uniwersalnej metody nadającej się do wszystkich
przypadków. Kompleksowa ocena ryzyka zawodowego ma na celu udzielenie ostatecznej od−
powiedzi na pytanie: czy praca na danym stanowisku może być wykonywana?

Ocena ryzyka zawodowego jest wskazana w przepisach obowiązującego prawa jako pod−
stawowe narzędzie, które powinien wykorzystywać pracodawca w celu zapewnienia bezpie−
czeństwa i ochrony życia pracowników. Oznacza to konieczność aktywnego podejścia do za−
gadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, którego podstawowym celem powinno być wyelimi−
nowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy do poziomu
akceptowalnego. Realizację takiego podejścia może zapewnić wdrożenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy, którego model i elementy zostały określone w ustanowionej
w 1999 r. normie PN−N−18001:1999. Norma ta jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania
w przedsiębiorstwie w celu:

– zapewnienia skutecznej organizacji działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
w tym oceny ryzyka zawodowego i wykorzystywania jej wyników do poprawy;

– wykazywania, że są znane i realizowane wymagania obowiązujących przepisów praw−
nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– uzyskiwania ciągłego doskonalenia działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Właściwe zaprojektowanie i funkcjonowanie tych elementów, w rezultacie skuteczność

całego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zależą od zaangażowania kie−
rownictwa zakładu oraz służb bhp, które mają ten model wdrażać. Realizacja tych zobowią−
zań nie jest możliwa bez przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, której wymagają prze−
pisy prawa, a która stanowi podstawowe narzędzie wykorzystywane do prowadzenia działań
zapobiegawczych i poprawy warunków pracy.

Mimo ciągłego doskonalenia technicznego systemów zapobiegawczych niebezpiecznych
zdarzeń kluczowym elementem każdego systemu przeciwdziałania zagrożeniom nadal pozo−
staje człowiek. Jak wykazują doświadczenia, jest on najczęściej bezpośrednim lub pośrednim
sprawcą większości zdarzeń niebezpiecznych, ale jednocześnie likwidacja większości zagrożeń
nie jest możliwa bez jego udziału. Dlatego w nowoczesnych systemach przeciwdziałania za−
grożeniom bardzo dużą uwagę przykłada się do kwestii właściwej organizacji działań zapo−
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biegawczych i ratowniczych w kontekście odpowiedniego przygotowania pracowników.
Wynik oceny ryzyka zawodowego, wskazujący, że ryzyko jest dopuszczalne, nie oznacza,

że do wypadku dojść nie może. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że możliwy jest brak ryzyka,
tj., że występuje sytuacja, w której do wypadku (zdarzenia niekontrolowanego) dojść nie może.
Potwierdzają to liczne przykłady awarii i katastrof, że nie da się kontrolować wszystkich za−
grożeń. Zawsze może się zdarzyć, że wszystkie systemy kontroli i nadzoru zawiodą lub nastą−
pi nieprzewidziany zbieg okoliczności.

Dlatego jest ważne, aby wyniki oceny ryzyka zawodowego, stwierdzające, że praca na
danym stanowisku jest dopuszczalna, nie uśpiły naszej czujności, nie dały błędnego sygnału,
że do wypadku dojść nie może. Do wypadku dojść może wszędzie i zawsze. Stąd niezbędna
jest stała kontrola warunków pracy i stałe dążenie do ich poprawy. Doskonałym sposobem na
realizację tego, jest wprowadzanie systemu zarządzania w zakresie bhp. System ten umożli−
wia stałe nadzorowanie warunków pracy, ocenę wprowadzonych rozwiązań mających na celu
poprawę warunków pracy, a tym samym ciągłe doskonalenie w zakresie bhp.

Ryzyko zawodowe w edukacji

W Polsce w roku 2004 wypadkom przy pracy uległo ponad 87 tys. osób, co daje średnio
238 osób poszkodowanych każdego dnia. Ponad 1000 osób uległo wypadkom ciężkim, a 490
osób poniosło śmierć. Z tej ogólnej liczby 4% dotyczy pracowników edukacji.

Obserwując z boku życie szkoły, można odnieść wrażenie, że jest to spokojne, bezwypad−
kowe miejsce pracy. Nic bardziej mylnego. Groźba powstania wypadku w czasie pracy i nauki
w szkole istnieje w każdej sytuacji, niezależnie od rodzaju zajęć. Na niektórych zajęciach istnie−
je większe zagrożenie ze względu na rodzaj wykonywanych czynności związanych ze wzmo−
żonym wysiłkiem fizycznym, z posługiwaniem się maszynami, urządzeniami, sprzętem tech−
nicznym i sportowym, narzędziami oraz środkami chemicznymi o działaniu szkodliwym dla
zdrowia i życia.

Do takich trzeba zwłaszcza zaliczyć zajęcia wychowania fizycznego, praktyczno−technicz−
nego, praktycznej nauki zawodu, fizyki, chemii prowadzone w szkolnych obiektach i pomiesz−
czeniach specjalnie do tego celu przeznaczonych oraz poza szkołą – na obiektach sportowych,
w zakładach pracy, w gospodarstwach rolnych, na budowach różnego typu, nawet na ulicach
i drogach w przypadku nauki kierowania pojazdami.

W roku szkolnym 2000/20001 tylko w szkole wypadkom uległo aż 11 892 uczniów,
z czego kilkadziesiąt wypadkom śmiertelnym, a ponad tysiąc – ciężkim. Szacuje się, że rocznie
w szkole ulega urazom wymagającym pomocy medycznej 62 na 1000 uczniów. Wypadki mają
miejsce w salach gimnastycznych, na korytarzach, schodach, boiskach, placach gier i zabaw.

Przyczyną wypadków bywa niekiedy zły stan szkolnych obiektów sportowych (brak sta−
bilnego zamocowania bramek do podłoża, zły stan nawierzchni boisk, drabinek do ćwiczeń,
brak osłon lamp oświetleniowych, okien, grzejników itp.). Jednak wśród czynników stwarzają−
cych sytuacje zagrożenia dominują niefrasobliwe zachowania uczniów – lekceważenie zasad,
brak wyobraźni, niedbalstwo.

Dlatego też kształtowanie wśród dzieci od najmłodszych lat odpowiednich postaw, roz−
wijanie wiedzy i umiejętności bezpiecznych zachowań jest jednym z najskuteczniejszych spo−
sobów zapobiegania wypadkom. Jest to zadanie zarówno dla rodziców, odpowiedzialnych za
życie i zdrowie własnych dzieci, dla szkoły, w której uczniowie spędzają wiele godzin na zaję−
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ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak też dla wszystkich tych, którym jest bliska problematyka
zdrowia i życia człowieka.

W odróżnieniu od innych zakładów pracy w szkole występuje specyficzny układ podkre−
ślający ich wagę i odpowiedzialność jako instytucji państwa za życie i zdrowie nie tylko osób
dorosłych w niej pracujących, lecz przede wszystkim nieletnich dzieci i młodzieży wymagają−
cych szczególnego nadzoru i opieki. Stanowią oni najliczniejszą grupę społeczności szkolnej.
Rodzice powierzając szkole swoje dzieci, ufają, że mają one zagwarantowaną w szkole dobrą
opiekę, nadzór i bezpieczeństwo.

Należy również postawić sobie pytanie: jak powinna wyglądać działalność profilaktyczna
w szkole, gdy mamy do czynienia z niskim poziomem zabezpieczeń technicznych, z przesta−
rzałymi budynkami szkolnymi o zużytym wyposażeniu, złym oświetleniu, ciasnych przejściach
itp.? Odpowiedź będzie brzmiała: należy rozpocząć od poprawy technicznych warunków pra−
cy i nauki, czyli usuwaniu rażących zaniedbań w ramach modernizacji i remontów. Słusznie,
ale jeżeli sytuacja ekonomiczna oświaty nie pozwala na szybką modernizację bazy szkolnej
i z góry wiemy, że jeszcze przez pewien czas nauczyciele i uczniowie będą musieli pracować
w ciężkich warunkach? Trzeba wtedy zwrócić szczególną uwagę na czynniki związane z za−
chowaniem człowieka. Tam bowiem, gdzie występują zagrożenia techniczne, możemy liczyć
tylko na zdrowy rozsądek i wyobraźnię ludzi, którzy muszą wyrównać wieloletnie zaniedbania
techniczne szkoły swoimi umiejętnościami, wiedzą i postawami. W tych trudnych, niebezpiecz−
nych warunkach pracy i nauki każdy błąd czy zaniedbanie organizacyjne może się stać główną
bądź pośrednią przyczyną wypadków.

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie wymaga szczegółowego rozpoznania zagrożeń,
dokonania ilościowej i jakościowej oceny ryzyka, a następnie decyzji o konieczności jego reduk−
cji, którego poziom oceniono jako zbyt wysoki i niemożliwy do akceptacji.

Zagrożenia można identyfikować, przeprowadzając analizę dokumentów bhp oraz doko−
nując bezpośredniej obserwacji stanowisk pracy i stosowanych procesów organizacyjnych. Iden−
tyfikowanie zagrożeń może być wspomagane stosowaniem specjalnych narzędzi usprawniają−
cych rozpoznawanie niebezpiecznych wydarzeń i rozszerzających zakres rozpoznawanych nie−
bezpieczeństw. Zalicza się do nich listy pytań kontrolnych (opracowanych przez Państwową
Inspekcję Pracy dla szkół) oraz specjalne procedury identyfikacyjne.

Zarówno przy wysokim, jak i niskim poziomie zabezpieczeń organizacyjnych w szkole nie
wolno nam stracić z oczu człowieka i jego niebezpiecznych postaw w środowisku pracy i na−
uki. Znacznie lepiej i taniej jest przewidywać zdarzenia wypadkowe i zapobiegać ich powsta−
niu, niż naprawiać ich skutki.

O bezpieczeństwie postępowania ludzi decyduje ich wiedza i doświadczenie, postawy
wobec ryzyka, motywacja do bezpiecznego postępowania oraz aktualna w danym dniu spraw−
ność psychofizyczna. Sprawność człowieka zmienia się wraz z wiekiem oraz pod wpływem
zmęczenia, intoksykacji, stresu i stanu zdrowia.

Przyczyną pomyłek są również niedostosowane do możliwości pracowników warunki fi−
zycznego środowiska pracy oraz źle zorganizowane zadanie, na przykład wywołujące sytuacje
presji czasowej lub generujące stany przeciążenia fizycznego lub psychicznego.

W bezpieczeństwie pracy i nauki wyróżnia się dwa rodzaje jakości – materialną i perso−
nalną. Pierwsza jest powiązana z błędami eksploatacyjnymi szkoły, awariami i kosztami ich
naprawy. Druga natomiast określa postawy i zaangażowanie pracowników i nauczycieli, ich
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nastawienie do obowiązków i wiarygodność. Te właśnie cechy mają wpływ na redukcję liczby
zaniedbań popełnionych przez osoby kierujące pracownikami.

Troska o bezpieczeństwo leży w interesie każdego pracownika. W związku z tym każdy
musi indywidualnie być świadomy odpowiedzialności za bezpieczne postępowanie, tj. za zgod−
ność swego postępowania z wymogami regulaminów i przepisów. Każdy pracownik powinien
być poinformowany za co odpowiada, a również poznać konsekwencje, na jakie będzie narażo−
ny w przypadku niedostosowania się do wymagań przepisów bezpieczeństwa lub dopuszcze−
nia do zaniedbań zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu. Treścią myślenia o bezpieczeń−
stwie nie może być jednak tylko chęć uniknięcia wypadku, ale przeświadczenie
o dostosowaniu metod pracy do wymagań przepisów bezpieczeństwa, regulaminów
i instrukcji postępowania.

Jeżeli dyrektor szkoły chce osiągnąć akceptowalny poziom stanu bezpieczeństwa w szko−
le, musi ustawicznie szkolić nauczycieli i pracowników obsługi szkoły w zakresie bhp i kre−
atywności oraz uświadomić wszystkim, jakie konsekwencje rodzi każde, drobne
z pozoru, zaniedbanie. Jednym z głównych zadań dyrektora jest zapoznanie młodzieży i grona
pedagogicznego z przepisami zawartymi w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej
i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placów−
kach. Przepisy te określają w sposób szczegółowy obowiązki i zadania szkoły
w dziedzinie przestrzegania przepisów bhp, co w dalszej konsekwencji obniży wypadkowość
w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do informowania zatrudnionych o ryzyku za−
wodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożenia−
mi. Dostarczenie pracownikom szkoły takiej informacji wymaga zebrania danych o wielkości
ryzyka, na jakie są oni narażeni, możliwych negatywnych skutków ekspozycji na wypadkowe
lub chorobowe zagrożenia oraz o koniecznych do zastosowania przez nich środkach lub proce−
durach ochronnych i zabezpieczających. W tym celu niezbędne jest opracowanie dla każdego
stanowiska karty informującej o ryzyku w szkole oraz zapoznanie pracowników z jej treścią.

Normy i przepisy nie zawierają żadnych sugestii, co do zalecanych metod szacowania
ryzyka w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych. W literaturze specjalistycznej podkre−
śla się wręcz, że dobór metody jest uzależniony od specyfiki pracy i dlatego należy dopraco−
wać się własnych, najodpowiedniejszych sposobów. Do oceny ryzyka można się posłużyć:
normą PN−N−18002: 2000 (dotyczy szacowania ryzyka wg skali trójstopniowej) oraz PN−80/
Z−08052 (określa rodzaje zagrożeń). Treść opracowanej analizy ryzyka powinna zostać przyję−
ta za podstawę do szczegółowego instruktażu udzielonemu pracownikowi. Wydaje się, że
lepsze efekty może przynieść przedstawienie metody szacowania ryzyka w szkole podczas
określonych szkoleń w zakresie bhp jako narzędzia do samouświadamiania zagrożeń. Jeżeli
pracownik sam rozpozna towarzyszące mu w pracy zagrożenia, oceni wielkość ponoszonego
ryzyka i potem będzie miał możliwość samodzielnego „odkrywania” sposobów jego redukcji,
to wówczas będzie bardzo prawdopodobne, że sposoby te zastosuje w praktyce.

Zakończenie

Podsumowując należy podkreślić, że jedną z najprostszych i najtrafniejszych definicji bez−
pieczeństwa można zawrzeć w słowach: „bezpieczeństwo jest stanem umysłu”. Dlatego wzrost
bezpieczeństwa osiąga się również przez kształtowanie bezpiecznych postaw i nastawienia
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psychicznego. W procesie kształcenia możemy wpływać na reakcje wyuczone, aby doprowa−
dzić niektóre z nich do stanu przyzwyczajenia. Jednak w sytuacji zagrożenia wysuwa się na
pierwsze miejsce stan emocjonalny, który na ogół nie jest w pełni kontrolowany. Mimo to, dzię−
ki długotrwałemu treningowi realizowanemu w pozytywnym nastawieniu woli, reakcje emo−
cjonalne na sytuacje stresowe można do pewnego stopnia opanować i nimi kierować. Dlatego
też w edukacji dla bezpieczeństwa czas kształcenia i powtarzalność odgrywają kluczową rolę.

Ludzie są bardzo zróżnicowani pod względem umiejętności radzenia sobie z ryzykiem.
Duża wiedza i doświadczenie oraz wykorzystywane wyposażenie mogą powodować, że obiek−
tywnie trudne i ryzykowne zadania będą wykonywane w sposób bezpieczny. Zdarzają się jed−
nak przypadki, w których trudny i ryzykowny cel jest realizowany przez ludzi niedostatecznie
przygotowanych i wyposażonych oraz świadomie nieprzestrzegających nakazów proce−
dur postępowania zwiększających ich niebezpieczeństwo. Dlatego wszystkim zabiegom służą−
cym poprawie bezpieczeństwa musi towarzyszyć nauczanie rozpoznawania zagrożeń, moty−
wowanie do stosowania bezpiecznych metod pracy i zachęcanie do przewidywania skutków
podejmowanych decyzji. Źle dobrany i wyszkolony, niedostatecznie poinstruowany, a przede
wszystkim niechcący pracować z myślą o bezpieczeństwie wykonawca zniweczy efekt profi−
laktycznej najlepszej i najbezpieczniejszej techniki i technologii.

Dlatego też kształtowanie wśród dzieci od najmłodszych lat odpowiednich postaw, roz−
wijanie wiedzy i umiejętności bezpiecznych zachowań jest jednym z najskuteczniejszych spo−
sobów zapobiegania wypadkom. Jest to zadanie zarówno dla rodziców, odpowiedzialnych za
życie i zdrowie własnych dzieci, dla szkoły, w której uczniowie spędzają wiele godzin na zaję−
ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak też dla wszystkich tych, którym bliska jest problematyka
ochrony zdrowia i życia człowieka.

Wyeliminowanie negatywnych zjawisk z działalności ludzkiej powinno się odbywać przez
wyrobienie nawyków bezpiecznych zachowań w początkowym okresie edukacji, jak również
w następnych etapach kształcenia młodzieży i dorosłych. Dopóki zapotrzebowanie na wiedzę
z tego zakresu nie zostanie zaspokojone w procesie kształcenia, dopóty nie będzie można
ukształtować postaw bezpiecznej działalności człowieka. Aby to osiągnąć, należy sformuło−
wać organizacyjno−pedagogiczne podstawy kształcenia w dziedzinie bezpiecznej działalności
człowieka, z określeniem zakresu tematycznego przedmiotu lub ścieżek edukacyjnych oraz
przygotowania nauczycieli i edukatorów do realizacji procesu dydaktycznego w szkołach
i uczelniach, a poprzez inspektorów pracy – także w zakładach pracy. Tym samym można
mieć nadzieję, że nawyki ukształtowane w szkole przeniosą się w sferę życia zawodowego i
pozazawodowego. Wypadki urazowe (i bezurazowe) człowieka zdarzają się nie tylko w pracy,
ale także w domu i na ulicy, podczas zabaw w szkole, uprawiania sportu i turystyki oraz w
innych okolicznościach życia człowieka. Dlatego też jest warte zastanowienia, czy istnieją
wspólne prawidłowości powstania tych wszystkich zdarzeń oraz czy określone zasady postę−
powania profilaktycznego mogą mieć również ogólniejsze zastosowanie przy projektowaniu
programu kształcenia kultury pracy.
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Przygotowanie nauczycieli techniki
do interdyscyplinarnej edukacji ogólnotechnicznej

Dążenie do rozumienia przez uczniów otaczającego świata jest jednym z naczelnych ce−
lów kształcenia. Stanie się to możliwe wówczas, gdy będą oni potrafili łączyć i twórczo wyko−
rzystywać wiedzę z różnych dziedzin, stosować poznane prawa do rozwiązywania problemów
otaczającego ich środowiska. W opracowaniu autorka, po krótkiej charakterystyce zagadnień
związanych z tematem, przedstawia przykłady ilustrujące możliwość łączenia wiedzy z róż−
nych przedmiotów w zadaniach dydaktycznych i współpracy nauczycieli w tym zakresie. Pro−
pozycje te mogą posłużyć studentom edukacji techniczno−informatycznej do projektowania
lekcji techniki integrujących wiedzę z różnych dziedzin w wiedzę użyteczną, mogą też stano−
wić inspirację dla poszukujących twórczych rozwiązań czynnych nauczycieli.

Przygotowanie nauczycieli techniki do interdyscyplinarnej edukacji ogólnotechnicznej jest
wyzwaniem nader aktualnym. Wielokrotnie podejmowany w literaturze pedagogicznej kanon
wielostronnego kształcenia ogólnego (m.in. W. Okoń, Cz. Kupisiewicz, K Duraj−Nowakowa)
oraz zmiany wprowadzone reformą oświaty w ostatnim pięcioleciu pozwalają przypuszczać,
że przyszłość edukacji należy do interdyscyplinarnego nauczania. W dotychczasowych opraco−
waniach metodycznych dotyczących realizacji techniki jako przedmiotu, w ramach którego re−
alizuje się cele i zadania edukacji ogólnotechnicznej, większość autorów wskazuje na potrzebę
korelacji treści z innymi przedmiotami. W. Furmanek uważa, że podstawą kształcenia ogólno−
technicznego jest teoria wielostronnego kształcenia; osią metodyczną jest rozwiązywanie zadań
technicznych (Furmanek W., 1999, s. 37). H. Pochanke postulował wiązanie treści zajęć tech−
nicznych z treścią nauczania fizyki, chemii itd., wyprzedzanie poznawania zasad techniki po−
znaniem odpowiednich praw przyrody (Pochanke H., 1985, s. 67).

Potrzebę zmian w edukacji ogólnotechnicznej w kierunku nowego przedmiotu nauczania
dostosowanego do aktualnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa informacyjnego postulują:
J. Pierańska, W. Pierański, V. Vlasenko (2003 r.). Proponują aktualizację treści techniki i infor−
matyki, połączenie z przedsiębiorczością w jeden przedmiot: technika−informatyka−przedsiębior−
czość (TIP) z wymiarem co najmniej 2 godzin tygodniowo w każdej klasie, na wszystkich etapach
edukacyjnych, tj. szkoła podstawowa kl. IV–VI, gimnazjum kl. I–III, liceum kl. I–III. Głównym
celem takiej integracji treści byłoby przygotowanie młodego pokolenia do sprostania wymogom
nowoczesnego świata, przede wszystkim aktywnego uczestnictwa w gospodarce rynkowej.

Koncepcja edukacji ogólnotechnicznej z założenia integrująca wiedzę z różnych dziedzin
techniki zmusza nauczycieli specjalistów do opanowania umiejętności nauczania interdyscy−
plinarnego, a co za tym idzie, do współdziałania z innymi nauczycielami. Proces edukacji
powinien się opierać na zespoleniu nie tylko treści nauczania, ale wszystkich działań dydak−
tyczno−wychowawczych szkoły. Pod tym pojęciem należy zatem rozumieć łączenie celów na−
uczania i wychowania oraz treści nauczania z różnych dziedzin wiedzy.

Nauczanie techniki ma miejsce w korelacji dwustronnej z innymi przedmiotami, gdy:
• na lekcjach techniki korzysta się z wiadomości zdobytych przez ucznia na innych przed−

miotach i stosuje się je w praktyce;
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– uczniowie są przygotowywani do zrozumienia trudnych zagadnień teoretycznych przez
ich praktyczną weryfikację.

Zależnie od charakteru integracji przedmiotowej wyróżnia się:
– scalenie wewnętrznych treści jednego przedmiotu nauczania (np. w zakresie ich logicznego

układu),
– scalenie wiedzy zdobytej przez uczniów z różnych przedmiotów monodyscyplinarnych

drogą ich korelacji;
– zespalanie wiedzy zdobytej przez uczniów w zakresie poszczególnych przedmiotów przez

wprowadzenie przedmiotów o charakterze integrującym (np. biochemiczne pod−
stawy życia),

– łączenie ze sobą rozdrobnionych przedmiotów nauczania w zespoły kompleksowe o spój−
nym powiązaniu treściowym.
Od nauczycieli wymaga się dużej aktywności i ciągłej współpracy, głównie w zakresie:

– wspólnego ustalenia zadań i celów do osiągnięcia, kształcenia umiejętności i oddziaływa−
nia na postawy uczniów,

– wyboru treści ścieżek do realizacji,
– uzgadniania koncepcji nauczania i wyboru metod aktywizujących ucznia,
– ułożenia harmonogramu realizacji treści przez poszczególnych nauczycieli,
– przemyślanego projektowania zajęć z uczniami.

Treści nauczania techniki odgrywają bardzo ważną rolę w korelacji poszczególnych ście−
żek edukacyjnych, np. prozdrowotnej, ekologicznej, edukacji regionalnej. Podstawy techniki,
wychowanie komunikacyjne, elementy gospodarstwa domowego mają na celu przygotowanie
uczniów do samodzielnego życia.

Aby całość procesu dydaktycznego w szkole dążyła do harmonijnego rozwoju nie tylko
umysłu ucznia, ale i jego umiejętności praktycznych, korelacja musi być planowa, a lekcje tech−
niki muszą pełnić funkcję koordynującą wobec innych przedmiotów.

Wykształcenie jest wynikiem skomplikowanej sieci połączeń oraz stanem dynamicznym
o nieograniczonej liczbie powiązań między nauczanymi treściami.

Roman Polny sugerował, że powinno się rozwiązać problem pedagogiczny polegający na
konieczności scalania pracy wszystkich nauczycieli wokół naczelnego zadania kształcenia, któ−
rym jest kształtowanie naukowego poglądu na świat oraz rozwój doświadczenia praktycznego
opartego na wiedzy naukowej (Polny R., 1981, s. 61). Problem pedagogiczny sprowadza się
więc nie tylko do znajdowania treściowych powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami ze
względu na pokrewieństwo problematyk zawartych w odnośnych rozdziałach dwu lub więcej
przedmiotów, ale do tego, aby pracę nauczycieli kilku przedmiotów wiązać w pewne całości,
które pozwolą na bardziej wszechstronne wyjaśnienie określonego zespołu zjawisk z punktu
widzenia teoretycznego problemu lub praktycznego zadania. W związku z tym R. Polny opi−
suje następująco korelację, wiążąc problemem zgodności logicznej struktury wiadomości za−
wartych w programach nauczania ze skorelowaną pracą nauczycieli

Z punktu widzenia przygotowania nauczyciela do interdyscyplinarnej edukacji ogólno−
technicznej należałoby szczegółowo omówić i przeanalizować w ramach dydaktyki przykłady
zawierające:

• Korelację rozszerzającą – zachodzącą wtedy, gdy wiedza ucznia podnosi się na wyższy
stopień pojmowania określonego zjawiska lub procesu. Nauczyciel traktuje o tym samym zja−
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Rys. 1. Graficzne ujęcie form korelacji (źródło: Polny R., Nauczanie techniki w szkole ogólnokształcącej, WSiP, Warszawa 1981)
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wisku w odmienny sposób, w zależności od specyfiki danego przedmiotu nauczania i jego
funkcji dydaktycznej. Taka forma korelacji wymaga nie tyko przypomnienia wiedzy uprzednio
zdobytej, lecz przedstawienia uczniom nowego aspektu znanej problematyki. W ten sposób
uczeń powoli przechodzi od wiedzy typu analitycznego do wiedzy rozszerzonej, tzn. wiedzy
dającej ogólniejsze spojrzenie na zjawisko lub proces i tym samym stanowiącej w pewnym
stopniu podstawę naukową do praktycznego działania. Dążąc do tego, aby wykształcić
u uczniów samodzielność w zdobywaniu wiedzy, pobudzić do aktywności w każdym ogniwie
pracy dydaktycznej, należy go wyposażyć w umiejętność pracy z różnymi źródłami wiedzy
o przyrodzie i życiu społecznym.

• Korelację wewnątrzprzedmiotową – zachodzącą wtedy, gdy niektóre tematy powtarzają
się w obrębie jednego podręcznika. Wskazane są powtórzenia zamierzone, w których temat
rozkłada się na kilka etapów. W pierwszym etapie podaje się tematykę w zarysie, dobierając
łatwiejsze informacje, a w następnych rozwija się dane zagadnienie, uzyskawszy odpowiednią
podbudowę. Niezamierzone powtórzenia, wynikające z niedostatecznej kontroli nad systema−
tyką tematyki, utrudniają proces nauczania (Polny R., 1981).

Przykłady pracy nauczyciela techniki
w zakresie integracji treści nauczania

Matematyka – technika

Na lekcjach techniki uczniowie rysowali i wykonywali modele różnych wielościanów. Były
to nie tylko prostopadłościany i graniastosłupy, ale również dwunasto− i dwudziestościany.
Bryłą, która wywoływała duże zainteresowanie i mnóstwo emocji, był dwudziestościan ścięty.
Uczniowie wykonywali indywidualnie 20 sześciokątów foremnych z kartki formatu A4 i 12
pięciokątów z kartki formatu A5; następnie wspólnie łączono odpowiednio wielokąty, w wyni−
ku czego powstawał dwudziestościan ścięty. Na wykonanych przez siebie wielokątach ucznio−
wie wpisywali swoje imiona i opisywali cechy charakterystyczne, przez co bryła stawała się
elementem łączącym i integrującym grupę.

W oparciu o konstrukcję trójkąta równobocznego oraz sześciokąta foremnego wykonywa−
no z uczniami ozdoby choinkowe (np. gwiazdy Dawida). Działania te miały na celu utrwalenie
prostych konstrukcji matematycznych oraz pojęć związanych z okręgiem i wielokątami forem−
nymi. Uczniowie mieli możliwość zastosowania wiedzy i umiejętności poznanych na matema−
tyce w praktycznych wytworach. W czasie zajęć wszyscy pracowali z dużym zaangażowa−
niem. Największą satysfakcję sprawił nauczycielce fakt, że nazajutrz po lekcji dzieci przynosi−
ły do szkoły mnóstwo brył i ozdób, które wykonały samodzielnie w domu. Było to dowodem,
że zajęcia nie ograniczały się jedynie do lekcji w szkole, ale wzbudzały zainteresowanie
i uczniowie kontynuowali działania również w domu.

Technika – plastyka

Współpraca z nauczycielką plastyki polegała na planowaniu zajęć, w wyniku których
powstawały prace łączące elementy plastyki i techniki. Zadaniem nauczycielki techniki było
nauczenie dzieci podstawowych węzłów makramy, techniki łączenia różnych materiałów i ele−
mentów oraz przygotowania masy solnej i papierowej. Na zajęciach dzieci łączyły nabyte
umiejętności z umiejętnościami plastycznymi, w wyniku czego powstawały małe dzieła sztuki
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– głównie biżuteria inspirowana motywami etnicznymi. Wspólnie z nauczycielką plastyki pro−
wadzono również w czasie ferii zajęcia otwarte, których tematyka integrowała treści plastyki
i techniki, a dotyczyła imitacji konstrukcji lodowo−śniegowych.

Technika – przyroda

Wspólna tematyka dotyczyła głównie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycz−
nej. Ważnym tematem w ramach BRD na lekcjach techniki jest bezpieczeństwo na drodze i
umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach zapoznano uczniów z zasadami pra−
widłowego zachowania się w razie wypadku lub kolizji oraz z zasadami udzielania pomocy
przedmedycznej. Uczniowie obejrzeli również film pt. „Cztery i pół minuty”.

Wspólnie z nauczycielką przyrody, która wcześniej omówiła zagadnienia złamań, zwich−
nięć i typowych urazów kończyn, przygotowano ćwiczenia w unieruchomieniu kończyn, ban−
dażowaniu, zabezpieczaniu urazów, pod czujnym okiem zaproszonego gościa – pielęgniarki
szkolnej.

Technika – język polski

Wydawać by się mogło, że przedmioty te nie mają wiele wspólnego. Do głównych stan−
dardów wymagań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum należą czytanie i rozumienie
tekstu. Dlatego też w ostatnich latach nauczyciele przywiązują szczególną wagę do tego, aby
każdy uczeń rozumiał to, co czyta. Chodzi tu zarówno o literaturę, jak też o instrukcje, diagra−
my, tabele, mapy itp. Wspólnie z nauczycielką języka polskiego uzgodniono tematykę integru−
jącą treści przedmiotów. Na lekcjach techniki w ramach omawiania sprzętu gospodarstwa
domowego uczniowie głośno czytali różne instrukcje, a następnie odpowiadali na pytania na−
uczyciela dotyczące poprawnego użytkowania sprzętu. Po napisaniu testu sprawdzającego
czytanie ze zrozumieniem okazało się, że wyniki są o wiele lepsze niż w latach poprzednich.
Potwierdziło to potrzebę współpracy między nauczycielami techniki i języka polskiego w celu
uzyskania lepszych efektów nauczania.

W praktyce szkolnej można spotkać wiele pomysłowych zajęć nauczycieli zarówno na lek−
cjach techniki, jak też zajęciach pozalekcyjnych, gdzie łączy się treści z wielu dziedzin i uczy
młodzież stosowania praw przyrody w interpretacji spotykanych zjawisk. Ciekawymi pomy−
słami nauczyciele dzielą się na łamach czasopism przedmiotowo−metodycznych, tj. „Wycho−
wanie Techniczne w Szkole”, „Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej”.

W przygotowaniu metodycznym przyszłych nauczycieli ważne jest, aby pokazywać moż−
liwości integrowania treści z różnych przedmiotów nauczania, podkreślać znaczenie takiego
ujmowania zjawisk w kształtowaniu naukowego poglądu na świat.
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Sprawozdanie merytoryczne z Ogólnopolskiej Konferencji
„Kształcenie zawodowe i ustawiczne w Polsce i innych krajach
Unii Europejskiej” zorganizowanej w ramach I Zachodniopomor−
skiego Kongresu Edukacyjnego.

Konferencja została przygotowana z myślą o nauczycielach zawodu, dyrektorach, przed−
stawicielach organów samorządowych prowadzących szkoły zawodowe, nauczycielach dorad−
cach, egzaminatorach oraz tych wszystkich, którzy po raz pierwszy w tym roku szkolnym
zmagali się z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. W obradach, które odby−
wały się w trzech sesjach plenarnych, uczestniczyło 136 osób z całego kraju, w tym większość
ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, Centrów Kształcenia Ustawicznego oraz Zachod−
niopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Cele konferencji:
• Omówienie roli kształcenia zawodowego w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek

pracy.
• Poznanie zasad kształcenia zawodowego młodzieży w krajach Unii Europejskiej.
• Wymiana doświadczeń w zakresie form i metod oraz rozwiązań systemowych

w zakresie edukacji zawodowej.
• Prezentacja programów i działań w zakresie wspierania i modernizacji oferty edukacyjnej

szkół.
• Wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań strategicznych ograniczających bezrobocie

wśród młodzieży.
• Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zawodu – oczekiwania i problemy.
Tematyka konferencji:
• Struktura kształcenia zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej
• Zmiany w systemie kształcenia zawodowego
• Egzaminy zewnętrzne po dwóch i trzech latach nauczania
• Kształcenie modułowe
• Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
• Analiza ryzyka zawodowego
• Fundusze pomocowe szansą na ograniczenie bezrobocia
• Działania wspierające modernizację oferty edukacyjnej szkół w regionie
• Lokalne partnerstwa na rzecz poprawy jakości szkolnictwa zawodowego
• Z doświadczeń lokalnych władz samorządowych i partnerów rynku pracy
• Kluczowe problemy doskonalenia nauczycieli
• Rola orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego w świadomym podejmowaniu

decyzji o wyborze szkoły i zawodu
Moderatorami konferencji byli: prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor z Wyższej Szkoły Ad−

ministracji i Zarządzania w Opolu oraz mgr Halina Cieślak – dyrektor Departamentu Kształce−
nia Zawodowego i Ustawicznego MEN, którzy prowadzili obrady z wielkim zaangażowaniem,
fachowo i ze swadą, puentując wystąpienia referujących. Otwarcia konferencji dokonał w imie−
niu Rektora Politechniki Szczecińskiej prof. dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz.

W pierwszej części konferencji referujący zajęli się problematyką kształcenia ustawicznego
w kontekście rynku pracy, co nie jest bez znaczenia w czasie powiększającego się ogólnie bez−
robocia i wśród młodzieży kończącej edukację zawodową. Referat wprowadzający wygłosił prof.
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zw. dr hab. Stanisław Kaczor, który mówił nt. wychowania pracownika−obywatela na początku XXI
wieku. Kolejnym prelegentem była pani dyrektor Halina Cieślak, która w swoim wystąpieniu przed−
stawiła zamierzenia państwa w zakresie edukacji zawodowej w korelacji z rynkiem pracy. Na uwagę
zasługiwały informacje dotyczące potrzeb w zakresie rynku pracy do roku 2012. Wszelkie działania
związane z edukacją zawodową muszą być wspierane przez uczelnie kształcące nauczycieli – tą
problematyką zajął się w swoim wystąpieniu prof. Witold Biedunkiewicz, który przedstawił założe−
nia nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Kolejnym referującym była Grażyna Osicka – dyrektor
KOWEZiU, która mówiła na temat jakości w edukacji zawodowej. Dr Janusz Moos – dyrektor
ŁCDNiKP w Łodzi, ojciec liceów profilowanych, omówił temat dotyczący konieczności wprowa−
dzenia zmian w kształceniu zawodowym. Ta część wystąpienia zakończyła się dyskusją, w której
polemiczne opinie wygłosił prof. F. Szlosek. Swoimi spostrzeżeniami i uwagami dzielili się również
nauczyciele, którzy realizują założenia programowe i na co dzień borykają się z wieloma kłopotami;
mają wiele potrzeb i nie wiedzą, jak im sprostać.

W drugiej części obradujący zajęli się tendencjami w kształceniu zawodowym
i ustawicznym, które przyczyniają się do nowej jakości kształcenia zawodowego. Tu na uwagę za−
sługiwało wystąpienie koleżanek z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie, do−
radczyń i egzaminatorek – Hanny Grządziel i Haliny Limanówki, które przedstawiły temat Egzami−
ny zewnętrzne po trzech latach. Poruszyły problematykę związaną z egzaminami zewnętrznymi
w zakresie organizacji, przygotowania Ośrodków, podejściem uczniów i nauczycieli do egzaminu.
Podkreśliły, że konieczne jest przeprowadzenie egzaminów próbnych oraz wizyta w Ośrodku Egza−
minowania w celu właściwego przygotowania nauczycieli i uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Problematyka poruszana w sesji popołudniowej dotyczyła kształcenia i oferty edukacyj−
nej szkół i potrzeb rynku pracy. Wsparcie europejskie dla modernizacji oferty edukacyjnej w odpo−
wiedzi na potrzeby rynku pracy – to temat, który przedstawiła w swojej prezentacji pani Elżbieta
Pilch z Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie. Pozyskiwanie funduszy europej−
skich nie jest zadowalające. Niewiele placówek potrafi prawidłowo napisać wniosek, stąd praw−
dopodobnie mało szkół otrzymuje pieniądze na modernizację. Wsparcie w tym zakresie z In−
Bit−u, WSIE jak najbardziej zasługuje na uwagę. Kolejny temat – omawiany przez Annę Kolu−
do – dotyczył Nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie kształcenia zawodowego. Okazuje
się, że niewielu nauczycieli posiada kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych tech−
nologii informacyjnych i komputerowych w przedmiocie, którego nauczają. Brak jest profesjo−
nalnej obudowy, nauczyciele i szkoły (szkolne pracownie informatyczne) nie są przygotowane
na tak duże obciążenia godzinowe. Istnieje konieczność dalszego doskonalenia nauczycieli
w zakresie TI oraz przygotowania (nauczycieli i uczniów) do egzaminów na Komputerowe
Prawo Jazdy (ECDL), uznawane przez pracodawców w Europie. Bardzo ciekawie temat Kształ−
cenie zawodowe w oczach pracodawców – przedstawił Władysław Jeferemienko – prezes Zarządu
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Szczecinie. Omówił stan faktyczny
i oczekiwania pracodawców w odniesieniu do absolwentów szkół zawodowych. Nie sposób
omówić wszystkie wystąpienia, ale trzeba zawrócić uwagę na problem ryzyka zawodowego
w czasie nauki i pracy. Problematyka wynika z dużej liczby wypadków wśród uczniów, szcze−
gólnie ciężkich – w czasie kształcenia zawodowego. Dlatego referujący, dr inż. Wojciech Ole−
szak z Centrum Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli w Szczecinie, uważa, że należy szybko
opracować i wdrożyć środki obniżające ryzyko zawodowe do wartości akceptowalnej.
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Kilkugodzinne obrady podsumował prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor, który podkreślił
znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju ucznia oraz konieczność doposażenia szkół i
placówek oraz ośrodków egzaminacyjnych, Okazało się, że nie jest tak źle, ale jest jeszcze wiele
do zrobienia w tym zakresie. Pożegnaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkanie za rok.

W nioski i spostrzeżenia

• W zasadzie we wszystkich wystąpieniach referujących przewijała się tematyka porówna−
nia kształcenia zawodowego w Polsce z doświadczeniami europejskimi.

• Sporadycznie referujący czytali swoje wystąpienia – świadczy to o dużej znajomości te−
matu.

Należy:
• Spopularyzować idee i sposoby kształcenia zawodowego i ustawicznego w krajach Unii

Europejskiej.
• Wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły.
• Poprawić jakość edukacji zawodowej poprzez modernizację oferty kształcenia zawodo−

wego w kontekście egzaminów zewnętrznych.
• Na bieżąco analizować potrzeby rynku pracy w kontekście jakości edukacji zawodowej –

w układzie systemowym zgodnym z zamierzeniami państwa.
• Wnioskować o wsparcie europejskie dla modernizacji oferty edukacyjnej szkół w odniesie−

niu do faktycznych potrzeb rynku pracy.
• Opracować i wdrożyć wyniki z ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i nauki we

wszystkich typach palcówek oświatowo−wychowawczych, ze szczególnym uwzględnie−
niem szkół zawodowych (zgodnie z kodeksem pracy).

Waldemar Zaborski
Konsultant CDiDN

ds. kształcenia zawodowego
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Roman Sobiecki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Powszechna edukacja ekonomiczna w Polsce
– ujęcie systemowe1

Przesłanki upowszechniania edukacji ekonomicznej w Polsce

Współczesna gospodarka funkcjonuje przy dominującej roli mechanizmu rynko−
wego. Każdy człowiek, chcąc się w niej odnaleźć, umieć się w niej „poruszać”, musi posiadać
minimum uniwersalnych wiedzy i umiejętności, w tym ekonomicznych. Ta wiedza i umiejętno−
ści pozwalają lepiej zrozumieć zasady działania rynku, swoje miejsce jako aktywnego uczest−
nika procesu gospodarowania. Potrzebne jest to każdemu, niezależnie od wykonywanego za−
wodu. Aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego są przecież ludzie wykonujący najróż−
niejsze zawody i specjalizacje – lekarze, pielęgniarki, inżynierowie, rolnicy, nauczyciele,
piekarze, górnicy, hutnicy, hydraulicy, artyści, dziennikarze, ekonomiści, menedżerowie itd.

Znaczenie wiedzy i umiejętności ekonomicznych nabrało w Polsce znaczenia po 1989 roku,
tj. wraz z transformacją systemu społeczno−ekonomicznego. Przejście polskiej gospodarki
w kierunku gospodarki rynkowej spowodowało konieczność wzrostu znaczenia indywidualnej
aktywności każdego człowieka i uzależnienie od tej aktywności jego sytuacji ekonomicznej. Dziś
praca nie czeka na człowieka, lecz to człowiek musi jej poszukiwać. Towar na rynku musi
znaleźć swojego nabywcę, człowiek oferujący swoją pracę (zgłasza w ten sposób podaż pracy)
też musi znaleźć swojego nabywcę (pracodawcę) lub miejsce pracy stworzyć sobie samemu.
Sam musi brać swoje sprawy w swoje ręce. Rynek to m.in. konkurencja. W konkurencji wygry−
wa lepszy. Na pytanie: co trzeba zrobić, żeby być lepszym?, możemy odpowiedzieć: przede
wszystkim potrafić radzić sobie w każdych warunkach. W dominującej liczbie przypadków
zdecydowanie lepiej radzą sobie ci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje zarówno czysto za−
wodowe (np. medyczne, hydrauliczne), jak i ogólne – z zakresu funkcjonowania państwa
i społeczeństwa, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, rynku, w tym rynku pracy,
skutecznego ubiegania się o pracę, przygotowywania dokumentów, posługiwania się urządze−
niami biurowymi, znajomości mocnych stron własnej osobowości, prowadzenia negocjacji, spo−
sobów oddziaływania państwa na gospodarkę, podatków itp.

Wymienione kwalifikacje ogólne można nabyć właśnie w ramach realizacji powszechnego
programu edukacji ekonomicznej. Można je określić jednym słowem: przedsiębiorczość.

Przedsiębiorczość to sztuka radzenia sobie w każdej sytuacji, to często sposób na życie.
Specyficzna to sztuka, bo dająca się wyuczyć i wytrenować. Trzeba tylko pozytywnego nasta−
wienia, czyli przełamania niemocy, wiary w sukces i pracy nad sobą. Przypowieść ludowa
mówi: wiara góry przewraca. Oznacza to, jak wiele, dzięki silnej woli i pozytywnemu nastawie−
niu do czegoś, co chce się osiągnąć, można zdziałać. Powszechnie uważa się, że ekonomistą,
który wskazywał na bardzo ważną rolę przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce, był
Joseph Schumpeter2.

Kto to jest człowiek przedsiębiorczy? Jest to marzyciel, lecz zarazem twórca, człowiek
z pasją, aktywny, stawiający sobie cele i dążący do ich osiągania. Mówiąc inaczej, jest to czło−
wiek potrafiący sobie poradzić w każdych warunkach. „Człowiek pozbawiony pasji nie ma
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podstaw ani pobudek do działania”. Aby skutecznie działać, trzeba mieć wizję, jednak zgod−
nie z przysłowiem japońskim: „Wizja bez działania to tylko marzenie, ale działanie bez wizji to
koszmar”.

W gospodarce rynkowej konkurencja wymusza obniżkę kosztów produkcji. Koszty moż−
na obniżyć przez wzrost wydajności pracy. To z kolei prowadzi m.in. do zmniejszenia zatrud−
nienia. Dlatego też niezwykle ważnym zadaniem powszechnej edukacji ekonomicznej jest
kształtowanie umiejętności pozwalających na podejmowanie pracy na własny rachunek, za−
trudniania samych siebie, czyli tzw. samozatrudnienia.

Samozatrudnienie, czyli tworzenie miejsc pracy dla siebie i przez siebie, jest kluczem do
rozwiązywania problemów bezrobocia. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3 mln małych
i średnich przedsiębiorstw. Co prawda działa tylko 1,7 mln, to jednak wytwarzają one ok. 50%
PKB i zatrudniają ok. 2/3 wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Zatem szansą dla ludzi
jest rozwój przedsiębiorczości.

W 1973 r. ukazała się książka „Małe jest piękne”, autorstwa angielskiego ekonomisty Ern−
sta F. Schumachera. Autor przedstawia swój punkt widzenia na gospodarkę świata, z założe−
niem kluczowej roli człowieka. Powołuje się m.in. na Gandhiego, który twierdził, że biednym
tego świata nie pomoże masowa produkcja, lecz produkcja wykonywana przez masy. Odno−
sząc te słowa do Polski, kraju niezbyt zamożnego, należy zwrócić uwagę na konieczność stwo−
rzenia warunków do aktywności gospodarczej mas. Efektywność aktywności tych ludzi jest
tym większa, im będą mieć wyższe kwalifikacje.

Powszechna edukacja ekonomiczna jako część edukacji ogólnej

Współczesne światowe procesy społeczne mają charakter kompleksowy, wielopłaszczy−
znowy. Przykładem takiego procesu jest globalizacja. Globalizacja, w najogólniejszym ujęciu,
jest to proces znoszenia ograniczeń w kontaktach między państwami. Przejawem procesu glo−
balizacji może być wzrost swobody przemieszczania się ludzi, kapitału i towarów, przepływ
technologii, upowszechnianie i rozprzestrzenianie się myśli naukowo−technicznej, obyczajów,
stylu życia, kultur, kontaktów między ludźmi itp. Zrozumienie takich procesów wymaga wie−
dzy i umiejętności interdyscyplinarnych, w tym wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozu−
mianej ekonomii.

W zakresie umożliwiającym zrozumienie i aktywne uczestnictwo w takich procesach wie−
dza i umiejętności ekonomiczne stanowią bez wątpienia integralną część wiedzy i umiejętności
ogólnych, a nie zawodowych.

Określony porządek gospodarczy, w tym porządek przyznający kluczową rolę mechani−
zmowi rynkowemu, wymaga akceptacji ludzi. Z porządku gospodarczego wynikają dla jedno−
stek ludzkich różne funkcje. Funkcje te są często ze sobą sprzeczne, np. funkcje producenta
i konsumenta, pracodawcy i pracobiorcy, pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, wyborcy i wybie−
ranego. Sprawne funkcjonowanie społeczeństwa zależy w dużym stopniu od indywidualnych
zachowań obywateli. Indywidualne zachowania, postawy i pozycja obywateli mogą być w pełni
zrozumiane tylko przy uwzględnieniu współzależności o charakterze ogólnogospodarczym
i ogólnospołecznym. Na zrozumienie tych współzależności, a także aktywny udział w kształ−
towaniu nowego porządku społeczno−gospodarczego wpływa wykształcenie ogólne. W obecnej
rzeczywistości do ogólnych standardów wiedzy i umiejętności zalicza się m.in. bardzo dobrą
znajomość języków obcych, sprawne posługiwanie się urządzeniami z zakresu technologii in−
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formacyjnych, a także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej eko−
nomii.

Ten ostami standard ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sobie elementarną wiedzę
i umiejętności z wielu dziedzin, a zwłaszcza: mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospo−
darczej, ekonomiki przedsiębiorstwa, rachunkowości, psychologii, socjologii, marketingu, pra−
wa, głównie prawa gospodarczego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także
wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów: geografii ekonomicznej, historii gospodarczej,
matematyki, języka polskiego, języków obcych.

Obecnie w Polsce przedmiotem koordynującym realizację programu szkolnego w szkołach
ponadgimnazjalnych, sprzyjającym osiąganiu tego standardu, jest przedmiot nazwany podsta−
wy przedsiębiorczości. Pomimo że przedsiębiorczość nie jest ani dziedziną, ani dyscypliną, ani
specjalnością naukową, to wprowadzenie tak kompleksowego przedmiotu jest słuszne. Jedną
z funkcji nauki (dziedziny, dyscypliny i specjalności naukowej) jest funkcja edukacyjna, pole−
gająca na upowszechnianiu własnych osiągnięć. Ta funkcja może być skutecznie wypełniana
przez wiele dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych. W dydaktyce chodzi bowiem o przy−
gotowanie ludzi do działania. Działanie natomiast obejmuje szereg wątków z różnych dzie−
dzin, wzajemnie od siebie zależnych i powiązanych. Dlatego też na określonym etapie edukacji
skuteczniej przygotowuje się do działania nie poprzez dostarczanie wiedzy i kształtowanie
umiejętności „poszufladkowanych”, lecz w ujęciu interdyscyplinarnym, kompleksowym. Po−
stawienie problemu w ujęciu dydaktyki wymaga uwzględnienia jego związku z indywidual−
nym interesem osoby uczącej się. Rozwiązywanie problemów w ujęciu naukowym wymaga
wejścia „w głąb” zagadnienia, natomiast rozwiązywanie problemów w ujęciu dydaktyki wyma−
ga głównie poruszania się „wszerz”, czyli wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych

Przedsiębiorczość to rodzaj postawy człowieka, postawy twórczej, aktywnej, innowacyj−
nej, odważnej, potrafiącej wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Julian Tuwim uważał, że
są cztery rodzaje ludzi:

1. Ci, co nie wiedzą, że nie wiedzą: to głupcy, unikaj ich.
2. Ci, co nie wiedzą, ale wiedzą, że nie wiedzą: to prostaczkowie, poucz ich.
3. Ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą: to śpiący, obudź ich.
4. Ci, co wiedzą, i wiedzą, że wiedzą, to mędrcy, idź ich śladem.

Młodzież powinna dążyć, a szkoła powinna jej w tym pomóc, do czwartego rodzaju lu−
dzi. A to jest rodzaj postawy, to jest coś więcej niż sama wiedza, niż sam zasób.

Zaliczenie powszechnego kształcenia ekonomicznego do kształcenia ogólnego można wy−
jaśnić również w sposób formalny. Po to, aby przedmiot podstawy przedsiębiorczości (bądź inny
przedmiot zawierający moduł ekonomiczny) mógł być przedmiotem obowiązkowym
we wszystkich typach szkół, musiał zostać zapisany w ramowych planach nauczania w części
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, z ustaloną minimalną liczbą godzin w cy−
klu kształcenia. Inaczej mogłoby się okazać, że znaczna część szkół nie realizuje programu
kształcenia ekonomicznego z wielu ważnych i nieważnych dla siebie powodów.

Powszechna edukacja ekonomiczna w polskim systemie szkolnym –
etapy procesu

Powszechne kształcenie ekonomiczne jest wprowadzane do polskiego systemu edukacji
systematycznie, lecz dość powoli. Elementy kształcenia ekonomicznego występowały w syste−
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mie przed rozpoczęciem procesu transformacji systemowej w Polsce, tj. przed rokiem 1989.
Dotyczyło to jednak tylko szkół zawodowych (średnich i zasadniczych), w programie których
był przedmiot: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W liceach ogólnokształcących, oprócz
przedmiotu: wiedza o społeczeństwie, który zawierał pewne elementy rachunku makroekonomicz−
nego, nie było żadnego przedmiotu ekonomicznego. Powodem takiej sytuacji była ograniczona
przydatność wiedzy i umiejętności ekonomicznych dla każdego obywatela. Panujący wówczas
system społeczno−ekonomiczny nie stwarzał wiele miejsca na indywidualną przedsiębiorczość.
Nie było więc „ssania” na indywidualną aktywność ze strony gospodarki.

Sytuacja zmieniła się diametralnie pod tym względem po 1989 roku wraz z rozpoczęciem
przez Polskę transformacji systemowej. Rynek, który zaczął wkraczać do polskiej gospodarki,
tworzył coś w rodzaju „podciśnienia”, co w praktyce oznaczało „ssanie” indywidualnych ak−
tywności, postaw przedsiębiorczych. Wiele osób dorosłych, działając pod przymusem ekono−
micznym, spowodowanym masowymi zwolnieniami z pracy, prywatyzacją i upadłością za−
kładów państwowych, w których wcześniej występowało de facto bezrobocie utajone, skutecz−
nie podjęło to nowe wyzwanie. Innym nie powiodło się.

Nowe wyzwanie, stawiane przez rynek, podjęły też władze oświatowe, dokonując zmian w
programach nauczania. W pierwszej kolejności nastąpiło to w przypadku szkół ekonomiczno−
handlowych. W sukurs przyszli też partnerzy zagraniczni. Proces upowszechniania się szkolnego
kształcenia ekonomicznego w Polsce, polegający na tworzeniu programów i ich wdrażaniu, prze−
biegał etapami. Do najważniejszych etapów tego procesu można zaliczyć następujące działania:

1. W 1991 roku została podpisała umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej „O współpracy w zakresie kształcenia i doskonalenia za−
wodowego kadr fachowych i kierowniczych”. Na mocy tej umowy zrealizowano wiele inicja−
tyw prowadzących do doskonalenia programów w zakresie kształcenia ekonomicznego
najpierw w szkołach ekonomiczno−handlowych, a następnie we wszystkich szkołach za−
wodowych (średnich i zasadniczych). Zawarcie tej umowy, jak również korzystanie ze
wsparcia w ramach programu PHARE, można uznać za etap wstępny procesu upo−
wszechniania kształcenia ekonomicznego w Polsce.

2. W roku szk. 1993/94 opracowano w kilku wybranych szkołach (kształcących technika
handlowca) i wdrożono próbnie blok przedmiotowy podstawy wiedzy o gospodarce. Stano−
wił on kompendium wiedzy o gospodarce, zastępując kilka dotychczas nauczanych przed−
miotów: podstawy ekonomii, prawo oraz w części ekonomika i organizacja firmy handlowej.
Program był oparty na materiałach opracowanych przez troje autorów: doc. dr Barbarę
Pokorską z Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, dr. Romana Sobieckiego ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wówczas również dyrektora Zespołu Szkół Eko−
nomicznych w Łomży) oraz mgr Elżbietę Pietrasińską−Organiściak z Zespołu Szkół Eko−
nomicznych w Toruniu w ramach współpracy z Federalnym Instytutem Kształcenia Za−
wodowego (BiBB) w Berlinie. Był wdrażany przez nauczycieli, którzy ukończyli kursy or−
ganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z BiBB w Berlinie,
Towarzystwem im. Karola Duisberga (CDG) w Kolonii oraz Biurem Koordynacji Kształce−
nia Kadr (BKKK) w Warszawie. Warto dodać, że kilkuletnia praca nad programem, jego
wdrażaniem, ewaluacją owocowała także podnoszeniem poziomu kwalifikacji nauczycieli
poprzez zorganizowanie w kilku szkołach w Polsce (Zespół Szkół Zawodowych Koszalin,
Zespół Szkół Ekonomicznych Nowy Sącz i Zespół Szkół Ekonomicznych Łomża)
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międzynarodowych konferencji dotyczących doskonalenia programów nauczania, połączo−
nych z kursami dla nauczycieli. Był to pierwszy krok w kierunku powszechnego kształce−
nia ekonomicznego.

3. Opracowano program i eksperymentalnie wdrożono w 106 szkołach zawodowych przed−
miot Zarys gospodarki rynkowej. Został on wprowadzony na mocy Decyzji nr 48 ministra
edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 1994 roku w sprawie eksperymentalnego wprowa−
dzenia przedmiotu o nazwie „Zarys gospodarki rynkowej”. Zastąpił w tych szkołach,
dotychczasowy przedmiot ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Program nowego przed−
miotu opracował zespół autorów – głównie nauczycieli ze szkół, które później go wdraża−
ły – pod kierownictwem dr. Romana Sobieckiego i mgr Alicji Kurkowskiej z Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Recenzentem i zarazem konsultantem
metodycznym programu była mgr Zofia Sepkowska z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycz−
nego w Łodzi. Program tego przedmiotu powstał również we współpracy z partnerami
w ramach umowy Polska – Niemcy. Na bazie przedmiotu zarys gospodarki rynkowej został
następnie wprowadzony do wszystkich szkół zawodowych przedmiot o nazwie zarys
wiedzy o gospodarce. Program tego przedmiotu przygotowała Komisja Programowa dla
Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych MEN. Uważam, że wprowadzenie do szkół
zawodowych nowego przedmiotu, dostosowanego do wymogów gospodarki rynkowej,
było drugim krokiem w kierunku powszechnego kształcenia ekonomicznego.

4. W 1995 roku opracowano program bloku tematycznego przedsiębiorczość dla każdego pro−
filu liceum technicznego, typu szkoły, który został wówczas eksperymentalnie wprowa−
dzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koordynatorem Zespołu Autorskiego pro−
gramu była mgr Zofia Sepkowska (przewodniczącym Zespołu Programowego MEN Li−
ceum Technicznego i redaktorem programu przedsiębiorczość był Janusz Moos
z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Łodzi). Program przedsiębiorczość, choć obo−
wiązywał tylko w nowym typie szkoły, obejmował więcej zagadnień aniżeli program zarys
gospodarki rynkowej/zarys wiedzy o gospodarce. Dlatego uważam, był to trzeci krok w kie−
runku powszechnego kształcenia ekonomicznego.

5. Równoległe z wyżej opisanymi pracami, pracowały instytucje pozarządowe, które zgła−
szały szkołom oferty programowe na zasadach fakultatywnych. Wiele szkół, za zgodą
lokalnych władz oświatowych, przyjmowało je.
Wśród wspomnianych programów można podać: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

autorstwa Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland,
Pracuję dla siebie, autorstwa Fundacji Gospodarczej NSZZ „Solidarność” (sfinansowanej ze środ−
ków KNOW HOW FUND).

6. Pod koniec 1998 roku zespół powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podjął
prace nad kompleksowym programem realizowanym na kilku etapach edukacji (gimna−
zjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa) kształcenia ekonomicznego w systemie szkol−
nym. W wyniku tych działań kształcenie ekonomiczne wprowadzono do wszystkich ty−
pów szkół, nie tylko zawodowych, jak to miało miejsce wcześniej. Jednocześnie zostały
wyodrębnione dwa etapy. Pierwszy rozpoczynał się już w nowym typie szkoły powstałej
w wyniku reformy systemu edukacji w Polsce – w gimnazjum. Został tu wdrożony pro−
gram modułu pod nazwą Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Stano−
wił on część integralną, lecz zarazem wyodrębnioną, przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
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Drugi etap powszechnego kształcenia ekonomicznego obejmował szkoły ponadgimnazjal−
ne – liceum, technikum, szkoły zawodowe. Do tych szkół wprowadzono przedmiot pod
nazwą podstawy przedsiębiorczości. Jest to wyodrębniony przedmiot, ale jak już wcześniej
zwracałem uwagę, ze względu na interdyscyplinarny charakter można go nazwać „przed−
miotem koordynatorem”. W ten właśnie sposób proces upowszechniania kształcenia ekono−
micznego uczynił czwarty, zasadniczy krok, gdyż objął swym zasięgiem wszystkie typy
szkół na dwóch etapach kształcenia – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (pomijam
pewne elementy „oswajania” uczniów szkoły podstawowej z terminologią ekonomiczną,
a taka koncepcja zarysowuje się w projekcie nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego). Warto ponadto dodać, że do czasu pełnego wprowadzenia do szkół przedmio−
tu podstawy przedsiębiorczości, co nastąpiło dopiero wraz z uruchomieniem szkół ponad−
gimnazjalnych (w 2002 roku), w 4−letnim liceum ogólnokształcącym realizowano ścieżkę
międzyprzedmiotową pod nazwą „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”.

7. Pod koniec 2004 roku zespół, którego prace koordynuje Instytut Spraw Publicznych, podjął
działalność nad wypracowaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (In−
stytut Spraw Publicznych wykonuje te prace na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodo−
wej i Sportu). Pracami zespołu Nauk społecznych (historia, wiedza o społeczeństwie i podsta−
wy przedsiębiorczości) kieruje Tomasz Merta z Centrum Edukacji Obywatelskiej, a członka−
mi podzespołu ds. podstaw przedsiębiorczości są: dr Roman Sobiecki i mgr Jarosław Korba
z LO w Lublinie. Zespół przygotował zintegrowany projekt edukacji społeczno−ekonomicz−
nej w systemie szkolnym, dzieląc go na poszczególne etapy edukacji. Projekt ten stanowi
już piąty krok w kierunku powszechnego kształcenia ekonomicznego.
Trzy pierwsze kroki procesu upowszechniania edukacji ekonomicznej w Polsce stanowiły

okres przygotowawczy, okres zbierania doświadczeń, również tych z zagranicy. Dopiero krok czwar−
ty oznacza osiągnięcie docelowego zasięgu. Można powiedzieć, że zakończył proces ilościowy.

Krok czwarty jest zarazem pierwszym jakościowego procesu upowszechniania edukacji
ekonomicznej. Proces jakościowy w zasadzie nie kończy się, polega na tworzeniu warunków do
wzrostu skuteczności kształcenia. Na skuteczność kształcenia mają wpływ przede wszystkim:
jakość programów (konstrukcja, zakres, logika, spójność wewnętrzna, realność, adekwatność
wymagań), kwalifikacje nauczycieli oraz jakość pomocy dydaktycznych, w tym podręczników
i innych środków dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela.

Czynniki sprzyjające skutecznemu wdrażaniu programu
powszechnej edukacji ekonomicznej

Najskuteczniejszym sposobem wdrażania innowacji jest wywołanie zjawiska ich „ssania”.
A kto miałby „ssać”? – oczywiście wszystkie ogniwa systemu edukacji, w tym wszystkie szko−
ły, a ściślej – dyrekcje, nauczyciele uczestniczący we wdrażaniu i uczniowie. Osiągnięcie takie−
go stanu w edukacji w powszechnym zakresie jest niezwykle trudne, wręcz niemożliwe. Aby
tak się mogło stać, z jednej strony musiałaby występować powszechna świadomość konieczno−
ści kształcenia w zakresie podstawowych zagadnień ekonomicznych u wszystkich uczestników
sytemu edukacji szkolnej, z drugiej musiałyby istnieć warunki merytoryczno−organizacyjne,
właściwe dla skutecznego wdrażania programu, czyli wykwalifikowana kadra nauczycielska
zdolna do prowadzenia zajęć i koordynująca kształcenie ekonomiczne w każdej szkole oraz
pełna swoboda szkół w zakresie kształtowania planu nauczania.
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Ze względu na brak warunków do wdrażania programu powszechnej edukacji ekonomicz−
nej w oparciu wyłącznie o „ssanie” konieczne jest stosowanie podwójnego sposobu: „ssania”
i „tłoczenia”.

„Ssanie” oznacza poszukiwanie przez uczestników systemu edukacji programów, ludzi,
metod i środków umożliwiających edukację ekonomiczną. Przykładów świadczących o takim
sposobie upowszechniania jest coraz więcej. Dzieje się to za sprawą nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych, dyrekcji szkół, ale także samej młodzieży szkolnej.

„Tłoczenie” oznacza wymuszanie w ostatniej instancji, głównie przez władze oświatowe,
wdrażania programu przez szkoły. Władze te określają zakres kształcenia oraz jego warunki
merytoryczno−organizacyjne. Ponadto sprawują nadzór m.in. w zakresie skuteczności wdraża−
nia programu. „Tłoczeniem” do systemu edukacji szkolnej powszechnej edukacji ekonomicznej
zajmują się poza ogniwami władzy oświatowej jednostki bezpośrednio współpracujące z tymi
ogniwami: instytucje naukowo−badawcze, wydawcy podręczników do nauczania przedmio−
tów ekonomicznych, autorzy programów i podręczników.

Najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi skutecznemu wdrażaniu programu
powszechnej edukacji ekonomicznej są:

• zaangażowanie władzy oświatowej, polegające na nadaniu powszechnemu kształceniu
ekonomicznemu rangi priorytetu, powiązanego z państwowym programem wzrostu ak−
tywności zawodowej młodzieży i walki z bezrobociem;

• wkomponowanie powszechnego kształcenia ekonomicznego w cały system edukacyjny,
opracowanie podstawy programowej przedmiotu (modułu) ekonomicznego, spójnej i sko−
relowanej z innymi przedmiotami (stwarza to szansę realizacji niektórych celów edukacji
ekonomicznej również w ramach zajęć z innych przedmiotów);

• atrakcyjny program nauczania przedmiotu3 uwzględniający wymogi współczesności, sko−
relowany z innymi programami pokrewnych przedmiotów oraz oczekiwania uczniów;

• interesujące pomoce dydaktyczne, a zwłaszcza podręcznik, uwzględniające najnowsze
osiągnięcia teorii, a zwłaszcza praktyki gospodarczej, zbiór ćwiczeń i zadań sprawdzają−
cych postęp w opanowaniu tajników wiedzy i umiejętności;

• wykwalifikowany nauczyciel spełniający rolę przewodnika i koordynatora we wdrażaniu
programu, nauczyciel kompetentny, potrafiący zainteresować uczniów problematyką eko−
nomiczną, uświadomić młodzieży konieczność nabycia pewnych umiejętności, włączyć do
realizacji programu (w możliwym i potrzebnym zakresie) nauczycieli innych przedmiotów;

• kompetentny dyrektor szkoły, rozumiejący sens powszechnego kształcenia ekonomiczne−
go, tworzący sprzyjające warunki organizacyjne, ułatwiający nauczycielom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych;

• skuteczny nadzór pedagogiczny, poza dyrektorem, wymuszający efektywne wdrażanie
programu edukacji ekonomicznej do szkół.
Czynnikami uzupełniającymi skuteczne wdrażanie programu jest zespół działań prowa−

dzonych przez różne ogniwa i instytucje uczestniczące w programie: rządowe, samorządowe,
naukowe, społeczne. Działania te powinny przede wszystkim zainteresować uczniów, a także
nauczycieli poprzez wprowadzanie systemu motywującego zdobywanie wiedzy i umiejętności
ekonomicznych.

Przykładami takich działań są olimpiady i konkursy z wiedzy i umiejętności ekonomicz−
nych, konkursy na projekty sposobów prowadzenia zajęć oraz praktycznych przedsięwzięć
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o charakterze gospodarczym. Poza tym podejmowane są przedsięwzięcia wspierające prace
nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych. Wśród najważniejszych tego typu form
warto wymienić:

• Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, która ma zasięg ogólnokrajowy i jest przeprowadzana
na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. W r. szk. 2004/2005 przepro−
wadzono już XVIII jej edycję. Laureaci (30 osób) i finaliści (razem z laureatami 100 osób)
poza nagrodami materialnymi otrzymują przywilej otrzymania indeksu uczelni ekono−
micznych bądź maksymalnej liczby punktów z wybranego przedmiotu (szczegóło−
we przywileje określają senaty uczelni). Komitet Główny OWE działa przy Zarządzie Kra−
jowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

• Olimpiadę Przedsiębiorczości, która ma zasięg ogólnokrajowy i będzie przeprowadzana
na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Pierwsza edycja tej olimpiady
zostanie przeprowadzona w r. szk. 2005/2006. Laureaci (25 osób) i finaliści (razem
z laureatami 50 osób) będą mieć podobne przywileje jak w przypadku OWE. Organizato−
rem olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, którą
tworzą: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu. Do organizacji tej olimpiady włączyło się także Polskie To−
warzystwo Ekonomiczne OP, które w porównaniu z OWE kładzie główny nacisk na as−
pekty praktyczne.

• Konkursy, które mają zarówno zasięg ogólnokrajowy, jak i lokalny, których przedmiotem
są różne projekty: o charakterze kompleksowym, wycinkowym, lokalnym. Organizatorami
tych konkursów są m.in. wydawcy podręczników szkolnych, organizacje pracodawców,
stowarzyszenia społeczne, władze samorządowe. Organizatorzy pozyskują do współpra−
cy sponsorów, w tym uczelnie, które w ramach motywacji nauczycieli fundują np. bez−
płatny udział w podyplomowych studiach dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości.
Wydaje się, że w celu zwiększenia skuteczności wymienionych przedsięwzięć warto było−
by pomyśleć o utworzeniu czegoś w rodzaju biura koordynacyjnego, które zajmowałoby
się m.in. popularyzacją pomysłów.

• Działalność m.in. NBPortal – Portalu edukacji ekonomicznej, Fundacji Młodzieżowej Przed−
siębiorczości, Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Stowarzyszenia Nauczycieli Przedsię−
biorczości i Edukacji Ekonomicznej,4 organizacji, które informują, inspirują, szkolą, popula−
ryzują i wspierają nauczycieli i uczniów poprzez m.in. dostarczanie materiałów szkolenio−
wych, organizację ogólnopolskich forów, seminariów, sesji, konferencji. Ponadto ważną rolę
spełniają także działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, regionalnych ośrod−
ków doradztwa i doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wskazując na działania, które silnie motywują do zdobywania wiedzy i umiejętności eko−

nomicznych, należy wymienić wprowadzenie do postępowania kwalifikacyjnego na I rok stu−
diów sprawdzianu z predyspozycji ekonomicznych. Taki sprawdzian przeprowadzają niektóre
uczelnie na wydziały ekonomiczne. Od 2005 roku sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości
i badający predyspozycje do studiowania ekonomii wprowadziła Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.

Innym działaniem mogłoby być wpisanie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na listę
przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym. Ta kwestia zależy jednak, w moim prze−
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konaniu od koncepcji egzaminu maturalnego. Utrzymanie koncepcji szerokiego pakietu przed−
miotów do wyboru powinno skłonić władze oświatowe do wpisania pp na listę. Natomiast
ograniczenie liczby przedmiotów do wyboru oznaczałoby zaniechanie realizacji tego pomysłu.

Przedstawiłem najważniejsze, w moim przekonaniu, czynniki. Ich tezowe ujęcie wynika
z ograniczoności objętości referatu.

Bariery we wdrażaniu programu powszechnej
edukacji ekonomicznej

Na początku stwierdziłem, że program powszechnej edukacji ekonomicznej wprowadza−
ny jest w Polsce systematycznie, lecz powoli. Postawmy więc pytanie: co utrudnia przyspie−
szenie tego procesu? Przyczyn jest zapewne wiele. Według mnie, głównymi barierami utrud−
niającymi skuteczne wdrażanie5 są:

• Niedopracowana podstawa programowa przedmiotu (modułu) ekonomicznego, która daje
zbyt dużą dowolność co do wymogów dotyczących zamierzonych osiągnięć ucznia; czę−
sto powoduje to zawężanie i spłycanie zagadnień, a także podejście czysto formalne.

• Niska ranga przedmiotu w szkole. W wielu przypadkach jest to przysłowiowy„przedmiot
michałek”, czyli mało istotny. Z kolei ranga przedmiotu zależy m.in. od tego, czy efekty
są przedmiotem sprawdzianów zewnętrznych czy też nie, czy w szkole jest nauczyciel
z kwalifikacjami, czy też przedmiotu uczy osoba przypadkowa, której brakuje godzin do
pensum, wreszcie podejścia dyrektora. Trzeba także powiedzieć, że ranga przedmiotu
zależy również od podejścia władz oświatowych. Jeszcze nie tak dawno brakowało na−
uczycieli do nauczania języków obcych. Dziś, choć problem ten nie został w pełni rozwią−
zany, to jednak przy determinacji władz i zaangażowaniu szkół sytuacja w tym zakresie
uległa znacznej poprawie. Dlaczego? – bo wywoływano presję, wymuszano zmiany
i wspierano dokształcanie i przekwalifikowanie nauczycieli.

• Brak kwalifikowanych nauczycieli do nauczania przedmiotów (modułu) ekonomicznych
w szkołach ogólnokształcących. Uniemożliwia to osiąganie stawianych przedmiotowi ce−
lów kształcenia.

• Niska jakość wielu podręczników, które często prezentują zbyt wiele zagadnień w sposób
niezrozumiały dla czytelnika albo stanowią zbiór przypadkowych treści zawierających błę−
dy merytoryczne. Tylko nieliczne podręczniki (i materiały pomocnicze – zbiory ćwiczeń
i zadań, testy, przykłady praktyczne) w pełni obejmują zagadnienia określone podstawą
programową MENiS.

• Brak mechanizmu wymuszającego zdobywanie wiedzy i umiejętności ekonomicz−
nych (przedsiębiorczych). Mam tutaj na myśli doprowadzenie do sytuacji „ssania”–
 – przedmiotu do systemu, wiedzy i umiejętności przez uczniów. Chodzi o to, że w więk−
szości przypadków nauczanie przedmiotu (modułu): podstawy przedsiębiorczości, wychowa−
nie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym następuje przede wszystkim z obowiązku
administracyjnego, a tylko w minimalnym stopniu z potrzeby dostarczenia uczniowi wie−
dzy i kształtowania umiejętności przedsiębiorczych.

Postulaty

Przyspieszenie procesu wdrażania programu powszechnej edukacji ekonomicznej będzie
możliwe dzięki usuwaniu występujących barier. W związku z tym proponuję:
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1. Dokonać zmian w postawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
w szkołach ponadgimnazjalnych i modułu (w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie
w gimnazjum), tak  aby cele i treści były bardziej skorelowane z celami i treściami innych
przedmiotów, oraz tak, aby zostały sformułowane standardy wymagań wiedzy i umiejęt−
ności, jakie powinien posiadać uczeń w wyniku realizacji programu nauczania. W podsta−
wie programowej powinno się wskazać na to, co uczeń powinien wiedzieć i potrafić. Na−
tomiast jak do tego dojść, niech decydują autorzy programów, podręczników i oczywiście
nauczyciele. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prace nad zmianami podstawy pro−
gramowej znajdują się w końcowej fazie.

2. Podnosić rangę przedmiotów ekonomicznych w szkole m.in. przez dopisanie podstaw
przedsiębiorczości do przedmiotów wybieranych na egzaminie maturalnym, organizowa−
nie przez nadzór pedagogiczny sprawdzianów zewnętrznych i uwzględnianie ich wyni−
ków w ocenie jakości pracy szkoły, zachęcanie szkół (uczniów i nauczycieli) do masowego
udziału w olimpiadach i konkursach organizowanych w skali ogólnokrajowej i lokalnej,
organizowanie (powszechne) w szkole np. dnia przedsiębiorczości, firmy uczniowskiej.

3. Uruchomienie, w porozumieniu z telewizją publiczną (ewentualnie komercyjną), cyklicznego
programu „Jak zostać przedsiębiorczym?”, w którym przedstawiano by i popularyzowano przy−
kłady konkretnych rozwiązań osiągania celów programowych edukacji ekonomicznej w szkole.

4. Przeprowadzić masowe dokształcanie (przekwalifikowanie) nauczycieli, którzy prowadzą
lub zamierzają prowadzić zajęcia z przedmiotów ekonomicznych. Wymogi określone
w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 7.09.2004 r. w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli stanowią krok we właściwym kierunku. Konieczne jest
postawienie następnego kroku, polegającego na określeniu terminu na uzupełnienie wy−
kształcenia oraz na wsparciu finansowym komercyjnych form kształcenia nauczycieli.

5. Zwiększyć wymagania stawiane podręcznikom do przedmiotu (modułu) ekonomicznego.
Taka możliwość pojawi się wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej. Każ−
dy podręcznik powinien spełniać wymogi: formalne – zbieżność z podstawą programową,
jego treść powinna umożliwiać osiągnięcie standardów kształcenia; merytoryczne – jego
treść powinna uwzględniać najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie i nie może zawierać
błędów merytorycznych; dydaktyczne – treści powinny być przedstawione w sposób lo−
giczny, spójny, zrozumiały i interesujący dla czytelnika; wychowawcze – treści, w tym
przykłady, powinny sprzyjać kształtowaniu postaw zgodnych z wymogami etyki w pracy
i biznesie; językowe – treści muszą być zapisane zgodnie z wymogami określonymi
w zasadach języka polskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu powinno powo−
łać zespół recenzentów niezależnych, opiniujących podręczniki (dotychczas recenzentów
wyznaczali wydawcy podręczników).

6. Tworzyć mechanizm wywołujący „ssanie”, czyli zwiększenie zainteresowania przedmio−
tami (modułem) ekonomicznymi w szkole ze strony uczniów, nauczycieli, dyrekcji, nad−
zoru pedagogicznego. Jednocześnie chodzi również o upowszechnienie korzystania z róż−
nych form aktywności sprzyjających wzrostowi skuteczności pozyskiwania wiedzy
i kształtowania umiejętności przedsiębiorczych (olimpiady, konkursy itp.). W tworzeniu
takiego mechanizmu muszą uczestniczyć wszystkie podmioty będące ogniwami procesu
powszechnej edukacji ekonomicznej. Kto powinien koordynować wykonywanie tego zada−
nia? Pytanie pozostawiam otwarte.

R. Sobiecki – Powszechna edukacja ekonomiczna w Polsce – ujęcie systemowe
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Przypisy
1   W referacie autor podejmuje zagadnienie powszechnej edukacji ekonomicznej przede

wszystkim w systemie szkolnym i formach ściśle związanych z systemem szkolnym A
warto zaznaczyć, że w powszechnej edukacji ekonomicznej ogromną rolę odgrywa kształ−
cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i samokształcenie.

2    J. Schumpeter żył w latach 1883–1950; znany jest m.in. z analizy procesu rozwoju gospo−
darki kapitalistycznej, który nazwał procesem „twórczej destrukcji”. Patrz: J. Bremond,
M−M Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997, ss. 166–171.

3    Wytyczną dla konkretnych programów nauczania jest podstawa programowa przedmio−
tu (modułu) zatwierdzona przez właściwego ministra ds. oświaty.

4    Podobne organizacje działają w różnych regionach kraju, mają zasięg lokalny, ale spełniają
bardzo pozytywną rolę.

5   Oceny skuteczności wdrażania programu dokonuje się poprzez ocenę jego efektów („po
owocach poznaje się efektywność”)
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Uczelnie i fakultety ekonomiczne
w procesie edukacji ekonomicznej

Ekonomia – „królowa” wśród nauk społecznych − jest najważniejsza,
najciekawsza, ale i najtrudniejsza…

Nauki ekonomiczne, zdaniem wielu ekonomistów i nieekonomistów, należą do najtrud−
niejszych. To samo dotyczy „edukacji ekonomicznej”, o której czasem można powiedzieć, że
bywa „przyjemna”, ale raczej nie jest „lekka i łatwa”. Edukacja ekonomiczna była, jest i będzie
zarówno swego rodzaju rzemiosłem, jak i sztuką.1  W każdym przypadku jest ona niezwykle
złożonym procesem, obejmującym licznych uczestników („nadawców i adresatów”), a także
rozmaite kanały, formy, metody, środki (rys. 1).

W centrum uwagi niniejszych rozważań znajdują się uczelnie i wydziały ekonomiczne. Ich
specjalnej roli a zarazem współodpowiedzialności za efektywność procesu edukacji ekonomicz−
nej nie sposób przecenić. Głównym bezpośrednim beneficjentem edukacji są studenci i dokto−
ranci, w kręgu pośrednich oddziaływań edukacyjnych szkół wyższych znajdują się praktycznie
wszyscy pozostali adresaci procesu edukacji ekonomicznej: politycy różnych szczebli, osoby
związane z szeroko rozumianym biznesem, reprezentanci inteligencji (prawnicy, dziennikarze,
nauczyciele etc.), a na dalszym planie również takie „segmenty adresatów”, jak młodzież szkol−
na i dzieci oraz gospodarstwa domowe (z gospodyniami domowymi włącznie!). Pracownicy
naukowo−dydaktyczni uczelni i wydziałów ekonomicznych prowadzą wykłady (akademickie

Rysunek 1. Główni uczestnicy (edukatorzy i beneficjenci) wspóczesnej edukacji
ekonomicznej
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nizują oraz uczestniczą w mityngach naukowych (kongresy, konferencje, sympozja etc.), za−
praszani są przez mass media (wywiady telewizyjne, radiowe, prasowe etc.). Wpływ działal−
ności edukacyjnej nauczycieli akademickich reprezentujących nauki ekonomiczne na poziom
wiedzy i kultury ekonomicznej, a także na pobudzanie młodych Polaków do aktywnego udzia−
łu w życiu gospodarczym jest więc potencjalnie niemały. „Tworzywem”, którym posługują się
(współtworzą go lub tylko wykorzystują) pracownicy naukowo−dydaktyczni jest stopniowo
wzbogacający się dorobek szeroko rozumianej nauki ekonomii. Podstawową funkcją, jeśli nie
wręcz obowiązkiem, ekonomistów jest edukacja ekonomiczna, polegająca m.in. na przeciwsta−
wianiu się mitom, przesądom, iluzjom, stereotypom, a także – powtórzmy za prof. W. Wil−
czyńskim – „nieuctwu ekonomicznemu” i populizmowi. Ekonomia, czy tego chcemy czy nie
chcemy, dotyczy każdego z nas; nie można się do niej odwrócić plecami („warto zajmować się
ekonomią, w przeciwnym razie ekonomia zajmie się nami”). Poziom edukacji ekonomicznej
w Polsce jest daleki od ideału, choć z drugiej strony należy przyznać, że w ciągu ostatnich
kilkunastu lat zasób wiedzy i umiejętności ekonomicznych wielu Polaków wyraźnie wzrósł.

Dla krajów Europy kontynentalnej typowe jest wąskie pojmowanie terminu edukacja: więk−
szość polskich elit akademickich utożsamia edukację z procesem przekazywania wiedzy.2
W systemie anglosaskim edukacja jest rozumiana bardzo szeroko i wielopłaszczyznowo, prze−
kazywanie wiedzy zajmuje tam pozycję drugorzędną w stosunku do rozwijania umiejętności,
kształtowania postaw i przekazywania wartości. Ważne jest nie tyle przygotowanie studentów
do wykonywania określonego zawodu, lecz raczej ich ogólny rozwój, tak aby jako absolwenci
mogli wykonywać różne zawody – biznesowe, administracyjne czy akademickie. System anglo−
saski zakłada, że proces przekazywania wiedzy powinien być równocześnie treningiem intelek−
tualnym przygotowującym do dalszych wyzwań intelektualnych i zawodowych. Trening pa−
mięci nie jest tak ważny jak umiejętność analizowania nowych informacji i stosowania ich
w praktyce. Chodzi o samodzielność studenta i zintensyfikowanie jego wysiłku intelektualne−
go. W systemie amerykańskim na „egzaminach z otwartą książką” (open book exams) student
może korzystać z różnych źródeł, a pozytywną ocenę może uzyskać ten, kto rozumie przeka−
zaną wiedzę na tyle, aby móc rozwiązać zadanie problemowe. Posiadanie wiedzy jest zatem
warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym: liczy się rozwiązanie problemu i obrona wła−
snego punktu widzenia, a nie prezentacja faktów. Wystąpienia publiczne wyrabiają zdolność
artykułowania myśli oraz komunikowania się w grupie, uczą konstruktywnej krytyki oraz
odwagi jej przyjmowania. Student jest świadomy, że dobre wyniki w nauce nie wystarczą, aby
zdobyć w przyszłości posadę kierowniczą. Uniwersytet musi być więc kuźnią przyszłych lide−
rów, gdyż udział w rozmaitych stowarzyszeniach i pozanaukowych inicjatywach wymaga po−
mysłowości, przedsiębiorczości, umiejętności zarządzania i organizacji oraz pracy w zespole.

Zapewne najważniejszym pytaniem w ekonomii jest kwestia, dlaczego jedne narody (re−
giony, społeczności lokalne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) są bogate, a inne bied−
ne. Innymi słowy, chodzi o to, jak osiągnąć trwały, zrównoważony wzrost (sustainable growth),
który prowadziłby do powszechnego dobrobytu społeczno−ekonomicznego. W literaturze eko−
nomicznej, jak również w publicystyce nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i nie ma
zgodności opinii, jakie metody powinny zostać użyte, by stan ten osiągnąć; a nawet gdyby była
zgodność co do metod, to nie byłoby pewności, że zadziałają one podobnie w różnym czasie,

i popularnonaukowe), ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, piszą książki naukowe i popular−
nonaukowe, a także uprawiają niekiedy publicystykę ekonomiczną (eseje, felietony etc.), orga−
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w różnym środowisku geograficznym, społeczno−politycznym, kulturowym i gospodarczym.
Wydaje się, że w połowie pierwszej dekady XXI wieku nadal aktualna jest opinia autor−

stwa J. Fourastié, który w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia napisał o ekonomii,
że potrzeba tej nauki jest dziś odczuwana przez każdego obywatela, jednocześnie, że, w żadnej innej
dziedzinie działania nauka nie jest tak opóźniona w stosunku do potrzeb człowieka.3  Współcześnie
niewiele jest problemów tylko wąskoekonomicznych.

Nieprzypadkowo twierdzi się, że aby być dobrym ekonomistą nie wystarczy być tylko
ekonomistą, ponieważ myśl ekonomiczna jest nierozerwalnie sprzężona z myślą społeczną
i filozoficzną. Ekonomista nie może więc ograniczyć swej wiedzy do umiejętności posługiwania
się algorytmami kwantyfikacji, regułami decyzji i techniką sporządzania planów, a więc do
jakiejś postulowanej „teorii gospodarowania”.

Prof. Cz. Bobrowski, wspominając o kryzysie wiedzy ekonomicznej pojmowanej instru−
mentalnie, pisał, że …aby nie popełniać błędów i aby sięgnąć głębiej pod powierzchnię, trzeba by
zrewidować wiele rzeczy, aż po paradygmat. Trzeba by właściwie stworzyć jakąś międzydyscyplinarną
naukę – mieszankę ekonomii, geografii, historii, socjologii, psychologii, politologii…4 Natomiast bry−
tyjski ekonomista D. Seers zauważył, że jeśli wykładowcy ekonomii nie odwołują się do istotnych
czynników „pozaekonomicznych”, naprawdę wprowadzają w błąd swoich studentów… Analizy,
w których używa się czysto ekonomicznych determinant nawet zmiennych ekonomicznych… obecnie
narażone są na jeszcze większe niebezpieczeństwo poważnych zniekształceń….5

Opóźnienie ekonomii w stosunku do potrzeb człowieka i naglących problemów współcze−
sności jest faktem, który trudno podważyć nawet optymistom i zwolennikom tej nauki. Na
podstawie dotychczasowego dorobku subdyscyplin składających się na szeroko rozumianą
naukę ekonomii nie można bowiem, jak się wydaje, wyjaśnić w sposób w pełni zadowalający
niektórych zjawisk i procesów zachodzących w sferze współczesnej gospodarki. Potrzeba roz−
woju i wzrostu „stopnia dojrzałości” refleksji naukowej nad problematyką gospodarczą jest
współcześnie wyraźna, również w Polsce. U źródeł zainteresowania naukowców i praktyków
gospodarką znajduje się przekonanie, że procesy mające w niej miejsce – mimo swej specyfiki
oraz złożoności – dają się jednak opisać i objaśnić, ponadto, że nawet w świecie szybkiej ewo−
lucji jest możliwe tworzenie wiarygodnych prognoz, udzielanie rad, konstruowanie ekspertyz.

Ekonomia, podobnie jak każda nauka, spełnia co najmniej dwojakiego rodzaju funkcje:
funkcję poznawczą oraz – w większym lub mniejszym stopniu – funkcję praktyczną (zwaną
również czasem utylitarną, prakseologiczną, aplikacyjną lub kreatywną). Podstawową funkcją
nauki jest funkcja poznawcza, przynajmniej w tym znaczeniu, że bez niej nie może być mowy
o realizowaniu funkcji praktycznych. Istotą działalności naukowej, jej podstawowym celem
i motywem jest dążenie do obiektywnego poznania i zrozumienia rzeczywistości, do wzboga−
cenia wiedzy o rozmaitych fragmentach czy aspektach rzeczywistości i wyrażania tej wiedzy
w uporządkowanych logicznie systemach teoretycznych. Funkcja poznawcza nauki wyraża się
w dostarczaniu wiedzy o stanie rzeczy w danej dziedzinie rzeczywistości, a także w dążeniu
do wykrywania i formułowania praw, według których przebiegają zjawiska i procesy. Jedno−
cześnie każda nauka formułuje explicite pewne reguły postępowania praktycznego bądź też –
co najmniej – stwarza teoretyczne przesłanki dla sformułowania takich reguł. W tym właśnie
tkwi istota praktycznych funkcji nauki.

Zagadnienie podstawowego celu nauki i pełnionych przez nią funkcji jeszcze długo było
przedmiotem dużego zainteresowania wielu ludzi, zwłaszcza zajmujących się czynnie pracą

S. Flejterski – Uczelnie i fakultety ekonomiczne w procesie edukacji…
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naukową. Dał temu wyraz na przykład wybitny uczony S. Ossowski w napisanym w 1932 r..
eseju pt.: „Funkcja dziejowa nauki”, gdzie przedstawił dwie odbiegająca od siebie postawy
wobec nauki. Pierwsza z nich – sens nauki i jej znaczenie upatruje w przydatności dla prakty−
ki: …nauka jest córką potrzeb praktycznych i …tylko zastosowanie praktyczne – chociażby bardzo
dalekie – nadaje jej sens i wartość…; …Jej celem – ułatwianie bytu coraz szerszym rzeszom…; …Teo−
rie naukowe walą się jedne po drugich, za lat sto nikt może dzisiejszych hipotez nie będzie już uzna−
wał, lecz to, co się z nich zrodziło – telefony, koleje, aeroplany, to żyje, służy milionom ludzi i żyć
będzie, doskonaląc się w miarę postępu wiedzy…; W przeciwieństwie do tego druga postawa wyraża
się w akcentowaniu znaczenia tzw. „czystej nauki”, w przyrównaniu nauki do sztuki. Uczony według
takiego stanowiska „…nie rzemieślnikiem ma być, lecz artystą…”; ….Inne są drogi, inne normy na−
uki i sztuki, lecz jedno źródło i jeden cel: stworzyć pole dla twórczości człowieka. Twórczość ma war−
tość sama przez się…, …Zdobycze praktyczne to rzeczy wtórne, to jałmużna, którą szczodra królowa
rozrzuca tłumom w swym pochodzie… S. Ossowski – opowiadający się za tą drugą postawą – w
zakończeniu swojego eseju napisał: …Nie podcinajcie twórczości żadnymi ograniczeniami. Kto chce,
niechaj szuka natchnienia w pobudkach praktycznych, kto chce – niechaj go szuka choćby w obłokach.
Byle tylko osiągnął niezależność i siłę skupienia… i dalej …To, co wielkie, wyrośnie z tego jedynie,
co przerasta sprawy codzienne….

Postawa hołdowania „czystej nauce” – jakkolwiek z wielu względów niewątpliwie atrak−
cyjna – budzi jednak współcześnie wiele kontrowersji. W przypadku ogromnej większości nauk
– w tym także, a może zwłaszcza, ekonomicznych – nie do przyjęcia byłoby obecnie abstraho−
wanie od niesłychanie ważkich funkcji praktycznych. Nauka jest tworzona przez ludzi na po−
trzeby ludzi i ma na celu poznanie otaczającego nas świata w celu rozwiązywania problemów
wynikających z potrzeb rozwoju ludzkości. Takie pojmowanie roli nauki – jako narzędzia
„przekształcania świata” – znajduje od lat swoje odbicie w polityce naukowej wielu krajów,
której jednym z istotnych zadań jest odpowiednie kształtowanie proporcji pomiędzy głównymi
rodzajami badań naukowych tzn. badaniami podstawowymi a stosowanymi.

Rozróżnianie funkcji ma jedynie na celu lepsze przeanalizowanie społecznej roli nauki;
funkcje nauk są bowiem nierozdzielne i wzajemnie uwarunkowane. Głównym warunkiem bra−
ku sprzeczności pomiędzy wspomnianymi funkcjami jest postawa pracownika nauki, który za
swój czołowy obowiązek winien uznawać konsekwentne przestrzeganie kryterium prawdy.
Problemom obiektywności nauk, sprawom ingerencji systemu wartości badacza w jego bada−
nia i wpływu jego zaangażowania ideologicznego czy społecznego na wyniki tych badań po−
święcono już wiele miejsca w literaturze. Zaangażowanie – jako postawa emocjonalna i pobu−
dzająca – wynikająca z uznawania określonych wartości może niekiedy bardzo korzystnie
wpływać na proces poznawczy. Może się to przejawiać przykładowo w formie: inspiracji do
podejmowania trudnych problemów i tematów, motywacji badacza do dużego wysiłku, dąże−
nia do nadawania swoim badaniom i opracowaniom wartości praktycznej, zachęty do włącze−
nia wysiłków w nurt pracy zespołowej, uznania nowych preferencji tematycznych (innych od
osobistych zainteresowań), pobudzenia do dokładniejszego rozpatrywania spraw, którym ba−
dacze dotychczas nie poświęcali większej uwagi. Jednocześnie w praktyce możliwe jest prze−
kształcenie się zaangażowania w uprzedzenie deformujące wyniki badania. Zaangażowanie nie
powinno dyktować tez niesprawdzonych czy pochodzących wprost z życzeń badającego. Uzna−
wanie wartości i deklaracje tego uznania nie zastąpią rzetelnego poznania oraz wiedzy; właśnie
dysponując rzetelną wiedzą oraz „niezdeformowanymi” wynikami badań, można wiele zrobić
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dla realizacji uznawanego systemu wartości. Na zakończenie wstępnych rozważań o nauce
warto zacytować stosunkowo obszerną, ale jakże trafną – mimo upływu wielu dziesięcioleci –
wypowiedź ekonomisty, reprezentanta tzw. młodszej szkoły historycznej, L. Brentano (1844−
1931). Wypowiedź ta była fragmentem odczytu wygłoszonego dla studentów w roku akade−
mickim 1910/11. Oto ona (podajemy ją in extenso, bez zmiany ówczesnej pisowni):6 Często
uczucia badacza stwarzają tu trudności większe jeszcze od tych, jakie spowodować potrafi niedoskona−
łość wyszkolenia umysłu. A nie mam tu na myśli wyłącznie namiętności. Że namiętność wypacza sąd,
jest to banalne spostrzeżenie, które, choć powszechnie znane i przez wszystkich uznawane, nie mniej
jednak uwzględnione być musi. Już zwykłe podniecenie staje się wszak przyczyną fałszywej oceny
znaczenia faktów oraz błędnego obliczenia ich prawdopodobieństwa. Badacz zjawisk życia gospodarcze−
go musi oczywiście wystrzegać się namiętności i podniecenia. Chciałbym tu jednak specjalnie podkre−
ślić, że ludzie a nawet ludzie wykształceni, powodują się w sądach o zjawiskach życia społecznego
o wiele więcej uczuciem niż rozumem. Najtrafniejsze dowodzenie nie jest często w stanie przekonać,
ponieważ fakt dowiedziony przeczy pewnym uczuciom. Są uczucia, które wywołują stan psychiczny,
uniemożliwiający całkowicie dostęp wszelkim dowodzeniom, choćby nawet dowodzenia te uzasadniane
były nie wiem jaką ilością bezspornych faktów i były zbudowane drogą najściślejszej dedukcji logicznej.
Wśród uczuć tych widzimy wiele jak najbardziej cennych, bez których w życiu praktycznym wcale by
obejść się nie można, które jednak poznawaniu prawdy stawiają jak największe przeszkody, na przy−
kład, poczucie respektu przed autorytetem oraz uczucie lojalności, uczucia patriotyczne, partyjne, kla−
sowe, poczucie własnego interesu; nie należy tu również zapominać o niechęci, wywołanej poczuciem,
że pewne fakty i tezy stają w sprzeczności z ulubionymi teoriami lub zamierzeniami. I tutaj powra−
cam do tego, co na początku odczytu wskazywał jako naczelne wymaganie, któremu przy studiach
ekonomicznych należy uczynić zadość: w dziedzinie badań naukowych niema miejsca na uczucia, bez
względu na to, czy uczucia te godne są najwyższego szacunku, jak pierwsze z wymienionych powyżej,
czy też wielce niedoskonałe, jak np. poczucie własnego interesu. Badanie naukowe zna tylko jeden cel:
poznanie prawdy. Temu jedynemu celowi musi ono z nieubłaganą surowością wszystko inne podpo−
rządkować: własne Ja studiującego wraz ze wszystkimi jego egoistycznymi uczuciami i dążeniami,
przekonaniami, ukochanymi ideami oraz upodobaniami. Dla uczonego nie może być nic bardziej świę−
tego nad prawdę. We wszystko musi on wniknąć. Nie wolno mu cofnąć się przed zbadaniem jakiejś
sprawy nawet wówczas, gdyby przedmiot badania był mu najbardziej drogi ze względu na żywione
przezeń uczucia szacunku, miłości, patriotyzmu, lojalności oraz na stanowisko religijne czy też partyj−
ne badacza. I z całą bezwzględnością musi on wyznać, co wykazały badania, nie bacząc, czy pociągnie
to za sobą korzyść czy stratę, pochwały czy też naganę. Wymagania, stawiane ekonomiście, dotyczą
więc nie tylko jego intelektu, lecz również i jego charakteru.

Obecny stan wiedzy ekonomicznej, klasyfikacja nauk ekonomicznych, przedmiot i zakres
badań ekonomii i pozostałych nauk, metody badań stosowane przez te nauki są rezultatem
wieloletniego rozwoju ludzkiego myślenia, dorobku wielu pokoleń myślicieli. Ekonomia jako
nauka o społecznych aspektach życia gospodarczego powstała dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku, jest więc jedną z młodszych nauk. Za datę jej powstania przyjmuje się niekiedy umow−
nie 1758 r., jako rok ukazania się „Tableau Economique” F. Quesnaya – czołowego przedsta−
wiciela fizjokratyzmu; niektórzy zaś uznają, że początek ekonomii datuje się dopiero od 1776
r., kiedy to pojawiło się pierwsze wydanie dzieła twórcy angielskiej klasycznej ekonomii burżu−
azyjnej A. Smitha pt. „An Inquiry into the Nature and Causes id the Wealth of Nations”.7
Niezależnie od tej różnicy poglądów co do dokładnej daty powstania ekonomii, możemy
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stwierdzić, że  ukształtowała się ona jako wyodrębniony, zwarty system naukowy dopiero
przed niewiele ponad dwoma stuleciami. Powstaje pytanie, dlaczego stało się to tak późno,
dlaczego życie gospodarcze, stanowiące przecież już od starożytności tak ważną podstawę ludz−
kiego bytowania, nie było już wówczas przedmiotem samodzielnych badań i odrębnej nauki?

Nie jest przypadkiem, że nauka ekonomii mogła powstać dopiero wraz z powstaniem
kapitalizmu. Rodowód ekonomii jest związany z epoką, w której rzeczywistość gospodarcza
niesłychanie się skomplikowała, gdy samo społeczeństwo stało się systemem i na gruncie dale−
ko posuniętego zróżnicowania wystąpiły wszechstronne zależności między jego członkami.
Kapitalizm, łamiąc definitywnie minione tradycje, burząc utarte nawyki i budząc coraz więk−
sze uczucie niepewności w różnych grupach społecznych, spowodował powstanie pilnej po−
trzeby refleksji i dociekań także w zakresie problematyki ekonomicznej. Szybki rozwój sił wy−
twórczych, odkrycia geograficzne, pojawienie się rynków światowych, coraz większa zmien−
ność cen, narastanie coraz to nowych sprzeczności społecznych – a wszystko to dostrzegalne
i uchwytne już w ramach jednego pokolenia – prowadziło do tego, że rzeczywistość przestała
być prosta i zrozumiała, „zdrowy rozsądek” zaczynał tracić orientację. W rezultacie zmuszało
to do pogłębiania obserwacji w zakresie zjawisk życia gospodarczego, rewizji dotychczasowych
pojęć, dokładnej klasyfikacji elementów gospodarki i poszukiwania powiązań pomiędzy nimi.

Myśl ekonomiczna okresu kapitalizmu, mając już bogaty materiał empiryczny, którego
dostarczył własny odcinek dociekań, musiała korzystać z metod badawczych wypracowanych
przez inne, wcześniej rozwinięte nauki. Zdobycze poznawcze i osiągnięcia w zakresie technik
badawczych różnych nauk (zwłaszcza przyrodniczych) wpłynęły w poważnym stopniu na
ukształtowanie się metodologii badań ekonomicznych. Ten początkowo pozytywny
fakt wpłynął później ujemnie na rozwój myśli ekonomicznej. Poddając analizie stosunki mię−
dzyludzkie, zaczęto bowiem gubić z pola widzenia ich specyfikę. Podążanie za naukami przy−
rodniczymi (zwłaszcza mechaniką) prowadziło do mechanistycznego, ahistorycznego i często
ilościowego ujmowania zjawisk i procesów społeczno−gospodarczych. Próba traktowania ich
analogicznie jak zjawisk przyrodniczych, bez uwzględnienia ich specyfiki, zawęziła pole wi−
dzenia ówczesnych ekonomistów. Trzeba było jeszcze wiele czasu i doświadczeń, aby myśl
ekonomiczna wypracowała własne metody badań, pozwalające na bardziej adekwatne ujęcie
zjawisk i procesów zachodzących obiektywnie w gospodarczej rzeczywistości, metody, które
byłyby odpowiednie dla specyfiki nauk społecznych, w tym i ekonomicznych.

Zagadnienie specyfiki nauk społecznych od dawna budzi zainteresowanie i jest przedmio−
tem – posiadających spore znaczenie praktyczne – rozważań, prowadzonych przez przedsta−
wicieli rozmaitych dyscyplin. Na podstawie lektury tych rozważań zasadnicze „osobliwości” nauk
społecznych, w tym zwłaszcza ekonomicznych, można sprowadzić do pięciu następujących:

1. Pierwszorzędnym czynnikiem, określającym w dużym stopniu – poprzez wpływ na pozo−
stałe „osobliwości” – status nauk społecznych, jest olbrzymia złożoność rzeczywistości
społecznej (ekonomicznej), a przy tym jej zmienność w czasie. Badacze zjawisk społecz−
nych twierdzą, że zjawiska, którymi się zajmują, są zasadniczo bardziej skomplikowane
niż te, które interesują na przykład fizykę. W procesach społecznych mamy do czynienia
z równoczesnym oddziaływaniem bardzo wielu powiązanych ze sobą przyczyn. Przykła−
dowo dotyczy to ruchu cen, na który wpływa niezwykle liczna grupa przyczyn, charakte−
ryzujących się różną siłą wpływu i czasem trwania tego wpływu; podobnie jest z większo−
ścią innych zjawisk i procesów ekonomicznych. J. Fourastié pisał, że: ekonomista znajduje
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się dziś w sytuacji podobnej do tej, w jakiej byłby się znalazł Newton, gdyby usiłował odkryć
swoje słynne prawa w świecie, w którym ciążenie byłoby w ciągłej ewolucji.8 Wiąże się z tym
ściśle tzw. relatywizm, ograniczenie zakresu uogólniania praw nauk społecznych. Prawa
te, będące odbiciem charakteru zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie, są
uwarunkowane historycznie i „kulturowo”, odnoszą się do względnie krótkich epok histo−
rycznych i do określonych form instytucjonalnych.9

2. Znamienną cechą – a zarazem źródłem trudności – nauk społecznych jest niewątpliwie
znacznie węższy w porównaniu z większością nauk przyrodniczych zakres stosowalności
eksperymentów naukowych. Zasadniczą cechą eksperymentu, np. w fizyce czy chemii, jest
możliwość powtarzania tego samego doświadczenia wiele razy, dokładnie w tych samych
warunkach, lub w warunkach celowo zmienianych w części bądź w całości. Postępowanie
takie jest prawie niemożliwe w odniesieniu do badań układów ekonomicznych, ściśle po−
wiązanych z układami społecznymi, trudnych do wyizolowania ze złożonego żywego or−
ganizmu społeczno−gospodarczego. Obiektywne trudności prowadzenia eksperymentów
wynikają zarówno z „nieodwracalnego” charakteru zjawisk i procesów ekonomicznych,
jak i z niepewności gospodarczych i społecznych skutków eksperymentów, z niemierzal−
ności potencjalnych korzyści lub strat, wreszcie z istnienia, bynajmniej niebagatelnych,
skrupułów moralnych związanych z manipulowaniem życiem ludzi.10

3. Specyficzną cechą nauk społecznych, niemającą raczej analogii w sferze nauk przyrodni−
czych, jest wpływ czynności badawczych oraz rezultatów badania na badaną rzeczywi−
stość.11 Jako egzemplifikacja wpływu samego badania na badaną rzeczywistość posłużyć
może metoda badań ankietowych, stosowana często np. w analizie rynku. Poważnym
mankamentem takich badań jest to, że respondent wie, że jest przedmiotem zainteresowa−
nia ze strony prowadzącego wywiad, jest przekonany o wpływie swoich odpowiedzi na
ważne dla niego sprawy, co w sumie może mieć zasadniczy wpływ na uzyskane odpo−
wiedzi bądź to skłaniając respondenta do udzielania z przekonaniem odpowiedzi na pytania,
nad którymi nigdy się nie zastanawiał, bądź też skłaniając go do udzielenia odpowiedzi niere−
prezentatywnych dla jego rzeczywistych przekonań i sposobu zachowania się. Z kolei przykła−
dem wpływu – podanych do publicznej wiadomości – wyników badań na rzeczywistość może
być zmiana sposobu zachowania się ludzi stanowiących wcześniej przedmiot badań.

4. Kolejną cechą charakterystyczną dla nauk społecznych jest skłonność ludzi (jako podmio−
tów badających) do subiektywizmu. Człowiek, badając obiektywną rzeczywistość spo−
łeczną, nie potrafi się najczęściej uchronić od wpływu czynników subiektywnych; często
hipotezy badawcze mają emocjonalne zabarwienie. Kategorie opisu i wyjaśniania na tere−
nie omawianej grupy nauk są w znacznym stopniu subiektywne. Badacz zjawisk społecz−
nych „interpretuje” materiał swoich studiów, utożsamia się w wyobraźni z jednostkami
działającymi w procesach społecznych, przypisuje tym jednostkom powiązania z różnymi
motywami działania.12 Skłonność badaczy do subiektywizmu – poddana już krytyce przy
okazji przedstawiania obszernej wypowiedzi L. Brentano – jest szczególnie istotnym czyn−
nikiem, który może deformować obraz badanej rzeczywistości. Warto zatem jeszcze raz
przypomnieć treść ważnej dyrektywy metodologicznej, którą jest żądanie maksymalnej
depersonalizacji procesu badawczego. Chodzi o redukcję wpływu osoby badacza na wy−
niki badań od chwili, gdy został opracowany ich pomysł; zakłada się, że te same wyniki
w tych samych okolicznościach powinien osiągnąć każdy, kto poprawnie stosuje dob−
rze dobrane metody.
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5. Jako ostatnią specyficzną cechą nauk społecznych, ściśle związaną z poprzednią, warto
wymienić tendencję badaczy procesów społecznych do wartościowania. W naukach spo−
łecznych nieosiągalna jest bowiem „neutralność ocen”; ludziom jest się bardzo trudno ode−
rwać od perspektywy własnej egzystencji społecznej i jej rozwoju. To właśnie ta perspek−
tywa własnego losu decyduje, że w badaniach nad zjawiskami społecznymi punkt wyj−
ścia stanowią pewne założenia aksjologiczne. Badacz życia społecznego może się kierować
sądami oceniającymi przy wyborze problemów, determinowaniu treści wniosków, określa−
niu faktów, ocenie danych.13  Problem roli wartościowania przy badaniu procesów spo−
łecznych uwidacznia się zwłaszcza w świetle tego, że nauki społeczne w ogóle, a ekono−
miczne może w szczególności, nie mogą zahaczać o interesy tych lub innych grup ludzi.
Jakkolwiek wśród przedstawionych wyżej kilku głównych czynników, wskazujących na

odmienność nauk społecznych od nauk przyrodniczych i technicznych, znajdują się także czyn−
niki, co do których istnieje wiele kontrowersji, to jednak można tu wyrazić ogólny pogląd, że
nauki społeczne (w tym ekonomiczne) mają niewątpliwie wyraźną odrębność. Ich cechą jest
między innymi to, że zbudowane przez nie teorie są często w stanie początkowym, w stanie
niezweryfikowanych tzw. miękkich hipotez. Nauki te nie mają zbyt wiele teorii wyjaśniających,
o dużym zasięgu, uznanych za zadowalające przez większość badaczy. Charakteryzują się
poważnymi rozbieżnościami opinii w sprawach zarówno metodologicznych, jak i przedmioto−
wych, czego wyrazem jest istnienie tzw. szkół naukowych.14  W następstwie tego wielokrotnie
kwestionowano właściwość stosowania terminu „nauka” (ang. scence) w stosunku do której−
kolwiek z istniejących dyscyplin społecznych, powołując się zwykle na fakt, że jakkolwiek ba−
dania społeczne dostarczyły sporej ilości niejednokrotnie wiarygodnych informacji, to jednak są
one przede wszystkim studiami opisowymi nad faktami społecznymi dotyczącymi historycz−
nie zlokalizowanych grup ludzkich i nie dostarczają ściśle ogólnych praw rządzących zjawi−
skami społecznymi.

Oczywiście tak skrajne postawienie sprawy zmuszałoby do odmówienia zaszczytnego
miana nauki wszelkim dyscyplinom, z wyjątkiem niektórych nauk ścisłych. Jakkolwiek nie o
nazwę tu chodzi, warto jednak zauważyć, że można mieć wątpliwość, czy jest w ogóle kiedy−
kolwiek możliwe, aby wszystkie nauki osiągnęły ten stopień ścisłości, który charakteryzuje
matematykę czy fizykę teoretyczną. Nie wdając się zatem w dalsze rozważania, można stwier−
dzić, że – z przyczyn wcześniej przedstawionych – nauki społeczne, w tym i ekonomia, rozwi−
jają się nieco wolniej niż nauki przyrodnicze czy techniczne. J. Hicks w pracy „Causality in
Economics” wyrażał wątpliwość, czy współczesna myśl ekonomiczna jest skutecznym narzę−
dziem działalności gospodarczej. Twierdził on, że ekonomia jako nauka daleka jest od dosko−
nałości; wytyka jej nieprecyzyjność i wieloznaczność używanych terminów, chwiejność rozu−
mowania, niepewność stawianych prognoz, nieumiejętność dokonywania genetycznych analiz
itp. Dowodził również, że modele oparte na dotychczasowych przesłankach metodologicznych
nie okazały się efektywnym narzędziem analizy realnej rzeczywistości. Zbliżony pogląd wyra−
żał J. Kornai, stwierdzając, że istniejąca teoria systemów gospodarczych nie jest teorią doj−
rzałą, gdyż nie spełnia trzech zasadniczych kryteriów dojrzałości nauki opisującej rzeczywi−
stość: 1) niezawodność weryfikacji teorii z rzeczywistością, 2) wysoki stopień precyzji sformu−
łowań, 3) ustalenie struktury teoretycznej teorii i hierarchii jej twierdzeń.15

Podzielając ogólnie powyższe poglądy dotyczące oceny stanu rozwoju ekonomii, należy
jednak zauważyć, że niedorozwój („niedojrzałość”) tej nauki jest w sporym stopniu uwarun−
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kowana omówionymi poprzednio „osobliwościami” nauk społecznych. Oczywiście wyjaśniają
one tylko w części obecny stan rzeczy. Przyczyn jest znacznie więcej – tkwiących zarówno
w procesach zachodzących w samej nauce ekonomii, jak i poza nią. Zdawanie sobie sprawy
z licznych jeszcze mankamentów teorii ekonomii nie może jednak prowadzić do przekreślenia
jej faktycznego dorobku. Warto przypomnieć dla przykładu, że nie bez powodu właśnie eko−
nomia – jako jedyna nauka społeczna – należy od 1969 r. do tych dziedzin, których czołowi
przedstawiciele wyróżniani są corocznie Nagrodą Nobla.

Nauka cechuje się od pewnego czasu, także współcześnie, szczególnie szybkim tempem
specjalizacji. Z dyscyplin starych, powszechnie uznanych, o wiekowych tradycjach wydziela się
nowe dyscypliny naukowe, z własnymi przedmiotami, zakresami i metodami badań. Jedno−
cześnie można zaobserwować proces integracji niektórych części składowych samodzielnych
nauk, dzięki czemu, niejako „na styku”, powstają nowe dyscypliny o poważnych zadaniach
teoretycznych i praktycznych. W świetle tego można postawić pytanie, czy procesowi powsta−
wania nowych dyscyplin i subdyscyplin naukowych towarzyszy podejmowanie prób modyfi−
kacji starych klasyfikacji nauk i czy próby takie mają w ogóle sens, jeśli zważyć, że dyscyplin
naukowych, jest coraz więcej, a związki między poszczególnymi z nich są bardzo silne. Po−
wyższe pytanie jest zarazem pytaniem o to, czy „ład w nauce” jest wartością samoistną, czy
we współczesnej nauce jest on w ogóle potrzebny i możliwy. Mówiąc o dyscyplinach nauko−
wych musimy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że każda ich klasyfikacja jest z konieczno−
ści bardzo uproszczona. W rzeczywistości nie ma przecież żadnej precyzyjnej linii demarkacyj−
nej między poszczególnymi dyscyplinami, natomiast istnieją między nimi różnorodne i wielo−
płaszczyznowe powiązania, istnieje (a przynajmniej powinna istnieć) stała wymiana myśli
i spostrzeżeń, a nowe odkrycie w jednej gałęzi wiedzy często poważnie wpływa na inne dyscy−
pliny. Zakres przedmiotowy dyscyplin naukowych kształtuje się historycznie pod wpływem
różnych okoliczności, wśród których wzgląd na „czystość klasyfikacji” z reguły nie znajduje się
na pierwszym miejscu (jeżeli w ogóle występuje). Stąd często dana dyscyplina obejmuje obok
zakresu specyficznego tylko dla siebie, obcego innym dyscyplinom, pewne fragmenty badań
uprawianych równocześnie przez inne dyscypliny.

Spróbujmy powyższe ogólne stwierdzenia przenieść na grunt szczególnie nas tu interesu−
jących nauk ekonomicznych. Jedną z głównych przesłanek względnego niedorozwoju nauk eko−
nomicznych jest niezdolność tradycyjnych dyscyplin do pełnego objęcia przedmiotu i zakresu
rzeczywistości. Podejścia monodyscyplinarne okazały się niewystarczające do pełnej analizy
naukowej, chociaż każda z nauk ma własne osiągnięcia i jest w stanie wskazać niektóre prawi−
dłowości rozwojowe. Trudno byłoby odmawiać takim ujęciom rozmaitych zalet, jednak można
wyrazić pogląd, że w wielu przypadkach bardziej wartościowe mogłyby się okazać ujęcia wie−
lodyscyplinarne (współistnienie wielu dziedzin), a tym bardziej interdyscyplinarne (współdzia−
łanie wielu dziedzin). Rzeczywistość ekonomiczna stanowi ściśle zintegrowaną całość, której
rozpatrywanie przez oddzielne dyscypliny naukowe może być uzasadnione tylko jej złożonością
i wieloaspektowością oraz trudnością pełnego i równoczesnego ujęcia wszystkich problemów.

Wyrażona tu „nostalgia” za ujęciami synoptycznymi, wielo− i interdyscyplinarnymi ma
współcześnie szczególnie silne podstawy. Parafrazując trafne, jak się wydaje, sformułowanie
J. Fourastié,16  można powiedzieć, że rzeczywistość ekonomiczna ewoluowała i ewoluuje zbyt
szybko, ażebyśmy mogli uchwycić jej prawa i przewidywać; zaledwie zdążyliśmy uchwycić
jakieś ważne zjawisko, a już było ono wyparte przez inne, uprzednio mało znaczące. Bogate

S. Flejterski – Uczelnie i fakultety ekonomiczne w procesie edukacji…



392 Rozdział V – Edukacja ekonomiczna w polskim systemie oświaty

w zaskakujące wydarzenia i doświadczenia ostatnie dekady wywróciły dawny system rozu−
mienia i wartościowania zjawisk ekonomicznych, nie wprowadzając na jego miejsce nowego.
Stąd można obserwować często swoisty kryzys zaufania do ekonomii i ekonomistów. U źródeł
tego fenomenu znajduje się m.in. to, że współczesny świat jest w pewnym sensie wielkim skle−
pem z alternatywnymi ideami, a klienci czują się coraz częściej zagubieni między półkami
(G. Mathews, „Supermarket kultury”).

W odróżnieniu od lat poprzednich, kiedy świat był jakby bardziej „uporządkowa−
ny” (przynajmniej takie można było odnieść wrażenie), w ostatnich dekadach rozwój wielu
wydarzeń był tak szybki i często tak nieoczekiwany, że śledzenie ich zaczęło być przedsięwzię−
ciem przekraczającym siły pojedynczego człowieka, zwłaszcza jeśli stara się on badać wyda−
rzenia w ich „wszechzwiązku”.

Zjawiska i procesy ekonomiczne nie są autonomiczne, lecz są tylko jednym z aspektów
złożonej, różnorodnej, uporządkowanej wewnętrznie całości; stąd dają się objaśniać jedynie na
gruncie tej całości, tj. przy uwzględnieniu krzyżujących się, nakładających się na siebie, nawza−
jem na siebie oddziałujących zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, przyrodni−
czych, kulturowych, demograficznych i techniczno−technologicznych. Z natury rzeczy pełne
poznanie gospodarki wymaga od badaczy wszechstronności spojrzenia i podejścia wielo− i in−
terdyscyplinarnego. Wydaje się, że należałoby jak najczęściej nawiązywać do tego nurtu w teo−
rii, który określa się mianem „zintegrowanego podejścia” (unified approach), polegającego na
ścisłym łączeniu ze sobą ekonomicznych (finansowych), jak i pozaekonomicznych (w tym głów−
nie instytucjonalnych) czynników. W świetle tego podejścia każda kategoria analizowana przez
ekonomię ma jednocześnie charakter ekonomiczny, jak i pozaekonomiczny.

W marcu 2005 roku, blisko rok po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w prasie polskiej
pojawiły się dwie znamienne wypowiedzi znanych i na ogół szanowanych publicystów. Maciej
Łukasiewicz, były redaktor naczelny „Rzeczypospolitej”, w felietonie „Głupia czwarta władza”
napisał m.in.:  Coraz częściej pojawia się opinia, że media nie służą dobrze polskiej demokracji ani nie
budują mądrego społeczeństwa obywatelskiego. Że mając głębokie przekonanie o swojej niezwykłej mocy
w kreowaniu sceny politycznej, zapominają o swej misji i posłannictwie na rzecz prawdy, niezależności
i uczciwości. Muszę szczerze przyznać, że coraz częściej, codziennie – w zawodowym odruchu, czyta−
jąc, słuchając i oglądając tyle, ile się da – zaczynam podzielać ten pogląd. Oczywiście, nie jestem
naiwny, wiem, że tradycyjne idealistyczne założenia na temat służby mediów wobec społeczeństw
zaczynają odchodzić w przeszłość. Świat, w którym te zasady obowiązywały na serio, jest coraz bar−
dziej zapominany. Że dziś media są częścią wielkiego biznesu i mogą, choć nie muszą, być wykorzy−
stywane w jego nakręcaniu. Natomiast ciekaw jestem, jaki też wielki biznes w Polsce może być zain−
teresowany w pokazywaniu i wywiadowaniu w nieskończoność grona kilkunastu, a raczej kilkudziesię−
ciu ciągle tych samych, szkodliwych dla Polski cyników, głupców i nawiedzonych… Koledzy, to my
sami to robimy – z lenistwa, z niechlujstwa, z niewiary, że w tym kraju są inni, naprawdę mądrzy
ludzie, których trzeba poszukać. Dlatego właśnie tak kręci się ta karuzela.17  Natomiast Jacek Żakow−
ski napisał m.in.: Demokracja potrzebuje rozumiejących politykę wyborców. Tymczasem złożoność
polityki rośnie, a jakość informacji maleje, bo media traktujące siebie jak zwyczajny towar w coraz
większym stopniu dostarczają tego, czego konsumenci chcą (czyli rozrywki), a w coraz mniejszym
tego, czego im potrzeba (czyli informacji). Co gorsza, wszędzie maleje (w Polsce i tak niskie) czytel−
nictwo gazet (konsument woli się bawić oglądając, niż męczyć czytając), które dają mniej emocjonal−
ny, a bardziej merytoryczny obraz sytuacji niż media elektroniczne. Polityka staje się więc bardziej
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teatrem niż budowaniem wspólnoty i rozwiązywaniem problemów. Wyborcy łatwiej ulegają prostym
hasłom (np. ksenofobicznym) i propagandowym sztuczkom (np. wskazywanie wroga), a politycy wy−
grywają, gdy wznoszą okrzyki i polują na winnych, zamiast tłumaczyć zawiłości życia publicznego.18

W kontekście obu powyższych wypowiedzi warto odnotować, że często posługujemy się
pojęciami, których znaczenie jest trudne do zdefiniowania. Do tych modnych, niekiedy nad−
używanych terminów należy bez wątpienia słowo „kryzys”. Jeden z ekonomistów napisał, że
z pojęciem tym jest tak, jak z pięknymi kobietami: łatwo je rozróżnić, trudno zdefiniować.
O kryzysach od dawna mówią i piszą niemal wszyscy. Oto ważniejsze przykłady: kryzys glo−
balizacji, światowego kapitalizmu, USA, Unii Europejskiej, Strategii Lizbońskiej, kryzys pol−
skiego kapitalizmu, gospodarki, „nowej gospodarki”, finansowy, argentyński, wielki, kryzys
finansów publicznych, walutowy, bankowy, państwa, państwa opiekuńczego, demokracji, par−
tii, kryzys parlamentarny, rządowy, przywództwa, autorytetów, inteligencji, intelektualistów,
zaufania, tożsamości, wiary, religii, Kościoła, duchowy, obyczajowy, wartości, rodziny, ojco−
stwa, mężczyzny, małżeństwa, wieku dojrzałego, twórczy, demograficzny, energetyczny, żyw−
nościowy, ekologiczny, pracy, przedsiębiorstwa, nauki, edukacji, uniwersytetów, młodzieży,
służby zdrowia, sportu, olimpizmu, książki, mass mediów, kultury, w tym opery, wielkich
miast, kryzys człowieka, kryzys Ziemi… Czyżby kryzys był wszechobecny i dotyczył wszystkie−
go? Fizycy poszukują tzw. theory of everything, może trzeba też mówić o „crisis of everything”?
Czy kryzys jest przejściowy czy raczej ponadczasowy? Czy jest patologią czy raczej normą?

Jak mówić i pisać o ekonomii? Czy studiowanie może być trendy, a nawet „cool”?19

Współcześnie ekonomia (zwana niekiedy „nauką zdrowego rozsądku” lub „nauką dla każde−
go – czyli o czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinni”) inte−
resuje niemal wszystkich, przestaje być dziedziną zastrzeżoną tylko dla profesjonalistów. Mi−
liony ludzi podejmują każdego dnia decyzje ekonomiczne, od których zależy nasz byt, nasza
praca, nasze samopoczucie. Ekonomia potrafi odwdzięczyć się tym, którzy umiejętnie się z nią
obchodzą, którzy potrafią z nią obcować. W ekonomii na ogół nie ma miejsca na złudzenia…
Nieprzypadkowo określano ją kiedyś jako „ponurą naukę”. G. Whitehead w swoim podręczni−
ka „Ekonomia” tak pociesza wszystkich studiujących ekonomię: jest ona królową, a muzyka,
literatura, sztuka nie są w stanie się bez niej rozwijać, podobnie jak i edukacja, bogactwo czy
każda inna społecznie pożądana dziedzina (wciąż jeszcze, zanim będziemy mogli rozdzielić
bogactwo, musimy je najpierw wytworzyć).

Problematyka ekonomiczna nabrała w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, tym bardziej
po wejściu w struktury UE, ogromnego znaczenia. Aby dotrzymać kroku burzliwym zmianom
(„jedyne co jest stałe, to ustawiczne zmiany”), konieczne jest posiadanie solidnej, fachowej,
precyzyjnej wiedzy o teorii i praktyce współczesnej gospodarki, w tym gospodarki „starych”
i „nowych” krajów UE.

Problematyka mega−, makro−, mezzo−, i mikroekonomii wydaje się na pierwszy rzut oka
niezwykle skomplikowana, wręcz zagmatwana. Wrażenie jednak mija, kiedy poznajemy fun−
damenty tej dyscypliny. M. Brett („Świat finansów. How to Read the Financial Pages”) twier−
dzi, że sprawy ekonomiczne, w tym pieniężne, nie są skomplikowane. Zasady, na których opie−
rają się transakcje finansowe, są dosyć proste (ostatecznie zawsze bowiem chodzi o to, aby
„taniej kupić, drożej sprzedać”); zamieszanie wprowadzają zwykle przyćmiewające je szcze−
góły… Studiującym ekonomię (studentom, przedsiębiorcom, politykom etc.) potrzebna jest
znajomość jej „struktury teoretycznej”, swoistego „kodu pojęciowego”. Studiowanie powinno
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 sprawiać przyjemność! Warto tu zaprezentować jedną z zasad metodyki, zawartą w pracy
W.J.B. Beveridge’a: Ważniejszą rzeczą jest mieć jasne zrozumienie ogólnych zasad /jednak bez uważa−
nia ich za stałe prawa/ niż obciążać sobie umysł masą szczegółów technicznych, które łatwo można
znaleźć w podręcznikach. Dla twórczego umysłu ważniejsze jest widzieć las niż poszczególne drzewa –
studentowi grozi, że potrafi dostrzec tylko drzewa. Naukowiec o dojrzałym umyśle, który przemyślał
wiele zagadnień, nie tylko potrafił zgromadzić znajomość szczegółów technicznych, lecz nauczył się
także patrzeć z perspektywy – widzieć las.20

Współczesna ekonomia, podobnie jak i inne nauki społeczne, może być podzielona na
ekonomię pozytywną, normatywną i stosowaną. Do głównych pytań badawczych – również na
gruncie rozważań nad gospodarką państw UE – należą więc następujące: a) jak jest? (opis
zjawisk i procesów ekonomicznych); b) dlaczego jest tak, jak jest? (objaśnianie i zrozumienie
przyczyn, poszukiwanie praw i tendencji); c) jak być powinno?, jaki byłby stan pożądany?
(poszukiwanie wzorców i norm); d) jak może być?, jak prawdopodobnie będzie? (poszukiwa−
nie scenariuszy, konstruowanie prognoz); e) co czynić, aby było tak, jak być powinno? (tworze−
nie programów i planów, konstruowanie zasad i instrumentów ekonomicznych). Tylko tyle czy
aż tyle?

Popularyzacja ekonomii: wyzwanie dla przedstawicieli nauki,
edukacji i mass mediów

Integrację Polski z Unią Europejską należy traktować jako wyzwanie. Jeżeli uda się nam
wykorzystać związane z tym szanse, nasz kraj może się stać w średniej perspektywie jednym
z gospodarczych liderów Europy. Nieprzypadkowo z uwagą, podziwem, a nawet z pewną
dozą zazdrości obserwujemy kraje, choćby takie jak Irlandia czy Finlandia, które swoje sukcesy
w dużym stopniu zawdzięczają rozwojowi nauki, nowoczesnych technik i technologii oraz
edukacji. Trwałe zakotwiczenie Polski w strukturach zjednoczonej Europy, a tym samym speł−
nienie przesłanki trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju ekonomicznego
oraz nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych, wymaga od nas myślenia strategicznego.

Myśleć strategicznie, łatwo powiedzieć… W ogniu walk politycznych i burz medialnych
zatracamy zdolność do strategicznego myślenia (zmarły niedawno Jan Nowak−Jeziorański twier−
dził, że największym niebezpieczeństwem dla Polski są sami Polacy). Interesujemy się przy−
szłością, próbujemy ją przewidzieć… Jak będzie za kilka miesięcy, za kilka lat, za kilkanaście,
za kilkadziesiąt… Jaki będzie deficyt w budżecie federalnym i bilansie handlowym USA, jakie
będą kursy dolara i euro? Co zdarzy się w Chinach, Indiach, a także w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii, Rosji, na Ukrainie? Stanisław Lem stwierdził niedawno, że w przyszłości
„będzie tak samo, tylko więcej”. To bez wątpienia wielce intrygująca prognoza. Będzie więcej
– ale czego? Bogactwa, sukcesów, mądrości, piękna, dobra, tolerancji, solidarności, obiektywi−
zmu czy raczej ubóstwa, porażek, głupoty, zła, nienawiści, zawiści, populizmu, demagogii,
psucia gospodarki przez polityków, podłości, awanturnictwa politycznego, korupcji, ryzyka,
niepewności, katastrof… A może więcej tego wszystkiego po trochu?

Zapewne nie ma w Polsce analityka, ekonomisty akademickiego czy też publicysty gospo−
darczego, który nie zastanawiałby się nad kształtem i priorytetami tzw. Strategii Lizbońskiej
(warto tu wskazać np. na niedawny artykuł „Alarm dla Europy” autorstwa prof. Dariusza
Rosatiego), a także nad strukturą Narodowego Planu Rozwoju – strategicznego dokumentu
określającego, jak ma się rozwijać gospodarka w Polsce w latach 2007–2013. Plan ten zadecy−
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duje m.in. o strukturze podziału ponad 140 mld euro (ok. 500 mld zł) z krajowej i unijnej
kasy. Ta astronomiczna wręcz suma, połączona z reformami państwa – głównie decentrali−
zacją i wzmocnieniem roli regionów – ma doprowadzić do modernizacji gospodarki, likwidacji
różnic w rozwoju regionów, utrzymania około 5% wzrostu gospodarczego, zmniejszenia bezro−
bocia do około 11–12%. Jak dobrze wydać około pół biliona złotych – oto jest pytanie? A rok
2007 już za kilkanaście miesięcy.

Recesje i kryzysy były, są i będą… Zapewne i w bliższej i w dalszej perspektywie jesteśmy
na nie skazani. Pamiętajmy też, że kryzysy i rozmaite perturbacje gospodarcze bywają szansą…
Sławny Stefan Kisielewski („Kisiel”) zwykł twierdzić, że „to nie kryzys, to rezultat…”. Kryzy−
sami można w pewnej mierze zarządzać. Ważne jest pozytywne nastawienie, „oświecony opty−
mizm”. Trzeba wciąż próbować… Dzięki obecności w Unii Europejskiej, mimo wszystkich
znanych wad, zaniechań i dylematów tej integracji, stoimy przed szansą na „wielkie pchnię−
cie”. Polski „big push” jest możliwy. Nie wolno zmarnować tej okazji.

Oczywiste jest, że wśród gremiów i instytucji współodpowiedzialnych za przyszłość Pol−
ski, w tym perspektywy gospodarki, ważna rola – informacyjna, opiniotwórcza, edukacyjna –
przypada telewizji, radiu oraz prasie, a ściślej dziennikarzom związanym z tymi mediami.
Jeśli pominąć – zorientowane głównie na sensacje i z definicji tendencyjne – „media brukowo−
−bulwarowe” (tzw. tabloidy), to trzeba z szacunkiem odnotować, że w mass mediach w Polsce
(w telewizji, w radiu, w prasie codziennej, w niektórych tygodnikach i miesięcznikach) można
było w ostatnich miesiącach znaleźć liczne rzetelne, inteligentne, a przy tym efektowne progra−
my, audycje i teksty dotyczące gospodarki. Z mediami w Polsce (np. „Rzeczpospolita”, „Po−
lityka” etc.), w tym i w Szczecinie (vide „Kurier Szczeciński” etc.) związanych jest sporo rze−
telnych, kompetentnych, doskonale znających problematykę gospodarczą dziennikarzy, o orien−
tacji „eurorealistycznej”. Przykłady można by mnożyć. Próbują oni, co nie jest wcale łatwe,
opisywać świat i gospodarkę w całej złożoności, umieją słuchać, są odpowiedzialni za słowo,
sprawiedliwi w ocenach, szanują odmienne poglądy, poszukują tego, co łączy, a nie tego, co
dzieli. Doceniając obecny stan rzeczy i dorobek wielu dziennikarzy pamiętajmy jednak, że „lep−
sze jest wrogiem dobrego”.

W najnowszej literaturze niejednokrotnie wyrażany jest ostatnio pogląd, że ekono−
mia przyszłości, za 10, 25, a tym bardziej 50 lat musi być całkiem inna niż obecna. Można
sądzić, że opinia ta dotyczy również przyszłej edukacji ekonomicznej.
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naukowych).
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i dobrze wynagradzanej pracy, 4) bycie dobrze poinformowanym, w przypadku potrzeby
dokonywania wyborów ludzi na funkcje publiczne, 5) rozwijanie własnego umysłu (zob.
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S. Flejterski – Uczelnie i fakultety ekonomiczne w procesie edukacji…
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Agnieszka Fijałkowska
Beata Łuba−Krolik
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Prezentacja wyników badań środowisk szkolnych
w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej
w polskich szkołach ponadgimnazjalnych

Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach jest prowadzona od lat 90. Wówczas to wpro−
wadzono elementy wiedzy ekonomicznej do programów nauczania, a mianowicie:

• wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, a od roku 1999 w gimnazjach (pod−
stawowe tematy: mechanizm rynkowy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, budżet państwa
i gminy, rynek pracy, przekształcenia własnościowe, jednolity rynek europejski);

• wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym (tylko najważniejsze zagadnienia
gospodarcze);

• przedmiotów ekonomicznych w liceach ekonomicznych, przygotowujących uczniów do
zawodu technika ekonomisty (w ramach różnych przedmiotów, np. ekonomiki przedsię−
biorstw, rachunkowości, finansów, bankowości, marketingu).
Powszechna edukacja ekonomiczna została wprowadzona w polskim systemie szkolnym

wraz z reformą programową szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003 przez
wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Treści podstaw przed−
siębiorczości obejmują elementarne zagadnienia mikro− i makroekonomiczne, problematykę
związaną z rynkiem pracy, integracją gospodarczą z Unią Europejską oraz umiejętności inter−
personalne.

Do chwili obecnej nie przeprowadzono pełnych badań diagnozujących środowisko szkolne
w zakresie edukacji ekonomicznej. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
opracował na zlecenie Narodowego Banku Polskiego projekt badawczy, który ma dostarczyć
informacji na temat praktyki realizowania podstaw przedsiębiorczości w wybranych szkołach.

W raporcie powstałym po zakończeniu realizacji badań zostały zebrane opinie nauczycieli
podstaw przedsiębiorczości, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, doradców metodycznych
i nauczycieli konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli oraz uczniów na temat realizacji
edukacji ekonomicznej w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. Opinie te nie są podstawą do
oceny efektów wprowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programów nauczania
– będą one widoczne dopiero za kilka lat. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że w latach poprzed−
nich nie były prowadzone tak kompleksowe badania podobnego typu. Nie ma zatem żadnego
materiału porównawczego. Na podstawie zebranych danych powstała „stop−klatka” z marca–
–maja 2005 r. Powtórzenie badań za jakiś czas może przynieść odpowiedź na pytanie, czy
i jak zmienia się realizacja edukacji ekonomicznej w polskich szkołach oraz jakie zaszły zmiany
jakościowe w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości. Stałe monitorowanie pozwoli ocenić kie−
runek zmian i uzyskiwane efekty.

Poniżej zasygnalizowano jedynie problemy niepokojące i wymagające być może pogłębio−
nych badań lub podejmowania odpowiednich działań.

Przeprowadzone badania i opracowany na ich podstawie raport mogą przynieść różno−
rodne korzyści, m. in.:
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• powstała „stop – klatka”, która pozwoli na porównanie rezultatów kolejnych badań w
następnych latach;

• wyniki badań mogą być ważną pomocą dla działań podejmowanych przez MENiS, NBP,
FMP oraz inne instytucje i organizacje edukacyjne. Mogą być przydatne do konstruowania
oferty dydaktyczno−wydawniczej dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości;

• wyniki badań mogą być wykorzystywane przez różne podmioty działające na rzecz reali−
zowania podstaw przedsiębiorczości w szkołach.
Planowanymi i zrealizowanymi celami badań było:

– określenie rodzaju i poziomu wykształcenia nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości,
– poznanie sposobów realizacji w szkołach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,
– poznanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli podstaw przedsiębiorczości,
– poznanie opinii nauczycieli na temat treści zawartych w podstawie programowej przed−

miotu podstawy przedsiębiorczości,
– poznanie opinii uczniów na temat przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Przeprowadzone badania pozwoliły zdiagnozować środowisko szkolne w trzech obszarach:
1) nauczyciele podstaw przedsiębiorczości (kwalifikacje nauczycieli uczących pods−

taw przedsiębiorczości, stosowane metody pracy, a także potrzeby nauczycieli podstaw
przedsiębiorczości);

2) sposób realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości oraz działań podejmo−
wanych przez szkołę w zakresie wspierania i budowania postaw przedsiębiorczych wśród
uczniów;

3) uczniowie – poznanie opinii uczniów na temat przedmiotu, przydatności i użyteczności
nauczanych treści (elementem badania było sprawdzenie poziomu wybranego obszaru
wiedzy ekonomicznej uczniów).
Projekt „Badanie środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w pol−

skich szkołach ponadgimnazjalnych” miał zasięg ogólnopolski; obejmował swym zasięgiem
wybranych nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół oraz uczniów z terenu ca−
łego kraju.

Termin realizacji projektu: grudzień 2004 – czerwiec 2005 r. Termin realizacji badań
w terenie marzec – kwiecień 2005 r.

Badanie zostało zrealizowane metodami ilościowymi i jakościowymi.
W trakcie realizacji badań zastosowano następujące metody badawcze:

– ankietę audytoryjną,
– ankietę pocztową,
– indywidualny wywiad pogłębiony (IDI),
– studium przypadku, w ramach którego przeprowadzono indywidualne wywiady pogłę−

bione, dokonano analizy wybranych dokumentów szkoły oraz przeprowadzono ankiety
audytoryjne.
Próba badawcza projektu przedstawiała się następująco:

I. Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, 1029 osoby, zostały poddane badaniu przy uży−
ciu następujących metod badawczych:
• ankiety audytoryjnej – 1007 nauczycieli z terenu całej Polski – uczestnicy programu

szkoleniowego „Ekonomia w szkole”, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP
(nauczyciele dostępni). Szkolenia odbywały się w każdym województwie, trwały 5 go−

A. Fijałkowska – Prezentacja wyników badań środowisk szkolnych w zakresie…
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dzin. Informacja o szkoleniach była zamieszczona na stronach internetowych FMP, ro−
zesłana do placówek doskonalenia nauczycieli oraz bezpośrednio do szkół znajdują−
cych się w bazie adresowej Fundacji. Respondenci wypełniali ankiety samodzielnie;

• wywiadu indywidualnego – 22 nauczycieli dobranych celowo z różnych rodzajów szkół
(wywiady były realizowane w ramach studiów przypadków).

II. Dyrektorzy szkół – 414 osób zostało przebadanych przy użyciu następujących metod
badawczych:
• ankiety pocztowej – 393 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dobranych celowo

z różnych rodzajów szkół z terenu całej Polski. Szkoły zróżnicowano również ze wzglę−
du na miejscowość, w której się znajdują. Ankiety zostały rozesłane pocztą do szkół.
W województwie świętokrzyskim ankieta była realizowana przez Internet, a w woje−
wództwie kujawsko−pomorskim podczas spotkań dyrektorów szkół.

Pocztą wysłano 1186 ankiet. Pozostałe ankiety miały zostać zebrane przez Internet oraz
na spotkaniach dyrektorów. Otrzymano 393 ankiety, czyli poniżej poziomu oczekiwań, a nieco
powyżej standardowego poziomu zwrotów;

• wywiadu indywidualnego z 21 dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych dobranych ce−
lowo (wywiady były przeprowadzone w ramach studiów przypadków).

III. Doradcy metodyczni/nauczyciele konsultanci podstaw przedsiębiorczości pracujący
w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Uczestnikami badania byli doradcy metodyczni
i nauczyciele konsultanci podstaw przedsiębiorczości. Przeprowadzono z nimi indywidu−
alne wywiady pogłębione (IDI).
Wywiady przeprowadzono w następujących regionach kraju:

• województwo dolnośląskie – 1 wywiad
• województwo lubelskie – 1 wywiad
• województwo lubuskie – 1 wywiad
• województwo małopolskie – 1 wywiad
• województwo mazowieckie – 1 wywiad
• województwo łódzkie – 1 wywiad
• województwo podlaskie – 2 wywiady
• województwo pomorskie – 1 wywiad
• województwo świętokrzyskie – 1 wywiad.
IV. Uczniowie z 21 celowo dobranych szkół ponadgimnazjalnych – z 1081 uczniami, którzy

kończą program przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, została zrealizowana ankieta au−
dytoryjna (w ramach studiów przypadków). Ponadto ci sami uczniowie rozwiązywali test
wiedzy ekonomicznej złożony z 17 pytań wielokrotnego wyboru.

V. Ponadto w 21 szkołach ponadgimnazjalnych została przeanalizowana dokumentacja do−
tycząca nauczania podstaw przedsiębiorczości (w ramach studiów przypadków).
Wyniki badania pokazują, że całe badane środowisko szkolne podkreśla pozytywny cha−

rakter zmian spowodowany wprowadzeniem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do progra−
mów nauczania. Jednak już z mniejszym przekonaniem badani, szczególnie uczniowie,
twierdzą, że przedmiot podstawy przedsiębiorczości przygotowuje ich w dobrym stopniu do
wejścia na rynek pracy. Największą użyteczność w tym zakresie ujawniają uczniowie techni−
ków, najmniejszą uczniowie liceów ogólnokształcących. Analiza czynników kształtujących sto−
sunek uczniów do przedmiotu pozwala na wysnucie wniosku, że wskazywanie uczniom uży−
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teczności nauczanych treści wydatnie wpłynie na ogólny poziom ich zainteresowania danym
obszarem problemowym.

Badania dowodzą, że warto zachęcać dyrektorów szkół do planowania realizacji godzin
podstaw przedsiębiorczości w jednym roku szkolnym. Może to ułatwić nauczycielom uatrak−
cyjnienie procesu lekcyjnego o czasochłonne metody aktywizujące.

W trakcie badań całe środowisko szkolne zwraca uwagę, że ranga przedmiotu nie jest
zbyt duża m.in. ze względu na niewielki wymiar godzin nauczania oraz pominięcie tego przed−
miotu na liście możliwych do wyboru podczas egzaminu maturalnego. Na wzrost rangi pod−
staw przedsiębiorczości w szkole wpłynęłoby umieszczenie go na liście przedmiotów maturalnych.

Wszyscy respondenci nawołują o ograniczenie treści edukacyjnych podstaw przedsiębior−
czości na rzecz praktycznych zastosowań. Podkreślano, że podstawa programowa jest zbyt
obszerna w stosunku do godzin przeznaczonych na realizację treści podstaw przedsiębiorczości.

Warte wzmocnienia w oczach całego środowiska szkolnego są zagadnienia przygotowują−
ce praktycznie młodzież do poruszania się po rynku pracy: poszukiwanie pracy, planowanie
i podejmowanie działalności gospodarczej, rynek pracy i bezrobocie, prawa i obowiązki pra−
cownika i pracodawcy. Respondenci niechętnie wskazywali zagadnienia, które powinny być zre−
dukowane. Można wnioskować, że nie zależy im na całkowitej redukcji któregoś z zagadnień,
ale ograniczeniu treści teoretycznych.

Jako trudne w realizacji ze względu na małe zainteresowanie uczniów oraz brak obudowy
metodyczno−merytorycznej wskazywano zagadnienia dotyczące integracji Polski z UE oraz
etyki w biznesie.

W obszarze potrzeb szkoleniowych nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oczekują po−
mocy i działań nastawionych na kształtowanie, rozwijanie umiejętności, niezależnie jakiego
tematu będą dotyczyć szkolenia. Zakresem tematycznym, w ramach którego pomoc jest szcze−
gólnie potrzebna, jest integracja Polski z Unią Europejską.

A. Fijałkowska – Prezentacja wyników badań środowisk szkolnych w zakresie…

Tabelka 1. Wykaz typów szkół objętych badaniem
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Celowe jest wzbogacenie oferty szkoleń i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przed−
siębiorczości o problematykę nowoczesnych metod pracy. Duże oczekiwania uczniów w tym
zakresie koncentrują się przede wszystkim na szerszym wykorzystaniu technologii komputero−
wej: prezentacji multimedialnych, programów komputerowych, zastosowań Internetu.

Wysoko oceniono niektóre programy nauczania i podręczniki za ich realizm, bliskie życiu
rozwiązania metodyczne, praktyczne ćwiczenia zawarte w materiałach dydaktycznych, mode−
lowe scenariusze zajęć i ćwiczenia dla uczniów, multimedialną obudowę dydaktyczną, rozwią−
zania umożliwiające aktywizowanie pozalekcyjne uczniów.

Bardzo wysoko jest oceniana jakość współpracy szkół ze środowiskiem pozaszkolnym,
głównie organizacjami pozarządowymi, zarówno w sferze szkoleniowej, jak i wspomagających
proces kształcenia materiałów dydaktycznych. Inicjowane przez organizacje pozarządowe
i instytucje centralne ogólnopolskie projekty oraz konkursy skutecznie aktywizują szkoły w ob−
szarze edukacji ekonomicznej i znacznie wzbogacają ich ofertę pracy z młodzieżą. Niepokojąca
jest natomiast znikoma współpraca szkół z lokalnym biznesem. Brakuje kontaktu z przedsię−
biorcami, podglądania pracy firm i instytucji w naturalnych warunkach, przykładów dobrej
praktyki.

Niepokój budzi również niski poziom i jakość współpracy nauczycieli wokół przedsiębior−
czości. Najczęściej stosowane sposoby współpracy to: korelacja treści, wymiana wiedzy i do−
świadczeń, wspólnie realizowane projekty, konkursy, olimpiady, wzajemne rozwijanie tema−
tów – często w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych. Proponowanie konkretnych działań
nastawionych na taką współpracę oraz dbałość o edukację ogólnoekonomiczną całego środowi−
ska nauczycielskiego byłoby ze wszech miar użyteczne. W kontekście kluczowej roli dyrekto−
rów szkół dla pomyślnej realizacji podstaw przedsiębiorczości wskazana byłaby szersza akcja
promowania kultury gospodarczo−ekonomicznej w tym środowisku.



403

Małgorzata Sienna
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Edukacja ekonomiczna
a kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Strategia Lizbońska przyjęta w marcu 2000 r. jest obecnie najważniejszym programem
społeczno−gospodarczym Unii Europejskiej, którego celem jest osiągnięcie do roku 2010 pozy−
cji najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata.

Szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, rozwój społeczeństwa informa−
cyjnego, kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, rozwój przedsiębiorczości i ak−
tywności zawodowej, poprawa edukacji, ograniczenie biedy i wykluczenia społecznego to głów−
ne założenia strategii, których istotą jest dążenie do lepszego wykorzystania istniejącego poten−
cjału UE – m.in. pracy, wiedzy, kapitału.

Podstawą gospodarki opartej na wiedzy jest, jak stwierdzono w Lizbonie, inwestowanie
w ludzi oraz budowa aktywnego i dynamicznego państwa dobrobytu. Aby sprostać tym wy−
zwaniom, konieczne są zmiany przede wszystkim w edukacji. Spróbujmy zastanowić się nad
tym, jakie czynniki są siłą napędową zmian oraz co należy zmienić.

Gdybyśmy zadali pytanie, czy edukacja, aktywność społeczna i postawy przedsiębiorcze
mają wpływ na rozwój gospodarczy, zapewne odpowiedź byłaby jednoznaczna – tak. Eduka−
cja ma poważny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Postawy przedsiębiorcze mogą
być jednak kształtowane w oparciu o odpowiednią wiedzę ekonomiczną. W nowoczesnych
społeczeństwach status społeczny i życiowa kariera coraz częściej zależą od zakresu i jakości
wykształcenia, jakie dana osoba potrafi osiągnąć. Przygotowanie zawodowe, kształcenie usta−
wiczne oraz zrozumienie mechanizmów gospodarczych stają się koniecznym warunkiem utrzy−
mania pozycji na konkurencyjnym rynku pracy i sprostania oczekiwanej mobilności. Konkuren−
cja międzynarodowa sprawia, że potencjał ekonomiczny państw jest uzależniony w znacznej
mierze od handlu zagranicznego oraz od poziomu ludzkich umiejętności, dzięki którym są
poszukiwane wytwarzane na rynku dobra wysokiej jakości.

Postęp techniczny, zaawansowane technologie decydują o przewadze nad konkurencją.
Zmiany społeczno−ekonomiczne i polityczne mają znaczący wpływ na szkołę, a zwłaszcza

na programy kształcenia i wychowania. Ogólnie wysoki standard przygotowania do pracy
zawodowej jest konieczny, aby rozwijać te gałęzie przemysłu, które wymagają skomplikowa−
nych technologii produkcji. Dzisiaj jednak nie sposób przewidzieć, jak wykonywanie pracy
zawodowej będzie wyglądało za dziesięć czy dwadzieścia lat, kiedy dorosną ci, którzy dzisiaj
uczęszczają do szkoły. Dlatego wydaje się, że najlepszym przygotowaniem zawodowym jest
przygotowanie ogólne, ponieważ dostarcza wiedzy i umiejętności, z których można zrobić
wieloraki użytek w realizacji przyszłych zadań życiowych.

Edukacja ma coraz więcej zadań. Zmiany dotykające rodzinę (zmniejszanie się gospo−
darstw domowych, wzrost liczby gospodarstw, w których rodzic samotnie wychowuje dzieci,
coraz bardziej absorbująca praca zawodowa matek) bardzo silnie oddziałują na szkołę, na
którą spada coraz więcej zadań wychowawczo−opiekuńczych, jakie dawniej wypełniały rodzi−
ny. W celu przygotowania młodych ludzi do roli niezależnego i odpowiedzialnego członka
społeczeństwa, wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za własne życie należy ich uświada−
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miać, jaki wpływ na sukces zawodowy ma aktywność, umiejętności zawodowe i funkcjonalne,
ustawiczne kształcenie.

Koniecznością ekonomiczną jest doprowadzenie do osiągania wysokiego poziomu umie−
jętności, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu i handlu oraz podnieść standard życia.
W obecnych warunkach liczniejsze grono osób ma dostęp do większej ilości dóbr i usług niż
kiedykolwiek w przeszłości.

Współczesna szkoła powinna być zorientowana na grupę, w centrum której znajduje się
ucząca się jednostka. Nauczyciel tworzy warunki i wspiera proces uczenia się. W szkole muszą
się dokonywać zmiany, ale edukacja ma również za zadanie przygotowanie do pomyślnego ich
przyswajania.

Szkoła jest jednostką podlegającą zmianom, ponieważ stanowi miejsce, w którym zde−
rzają się z jednej strony wymagania stawiane przez społeczeństwo, a z drugiej – oczekiwania
i potrzeby zgłaszane przez uczniów i nauczycieli. Szkoły powinny kreatywnie reagować na
zmiany zachodzące w ich otoczeniu; w związku z tym należy wprowadzać zmiany w progra−
mach kształcenia, dbać o ciągły rozwój pracowników, rozwój zespołów, o rozwój organizacyj−
ny i zarządzania.

Społeczeństwo charakteryzuje się wyraźniejszym niż dotychczas podziałem na producen−
tów i konsumentów. Prestiż mają przede wszystkim ci, którzy decydują o procesie produkcji,
a nie ci, którzy konsumują wytworzone dobra.

Współczesna szkoła, to szkoła autonomiczna, charakteryzująca się przedsiębiorczością,
wspólnym podejmowaniem decyzji, dobrym marketingiem świadczonych usług, umiejąca spro−
stać naciskom klientów na zwiększenie oferty edukacyjnej, naciskom władz oświatowych na
osiąganie coraz wyższego poziomu wyników kształcenia.

Wiedza ekonomiczna jest niezbędna zarówno uczniom, jak i nauczycielom, aby można
było zrozumieć, że zmienia się globalny rynek pracy, potrzebne są zupełnie inne kwalifikacje
niż kilkadziesiąt, a nawet kilka lat temu. Postawy przedsiębiorcze, zrozumienie działania me−
chanizmu rynkowego mają wpływ na wzrost aktywności zawodowej.

Postęp techniczny, szybki rozwój nauki, technologii informacji powodują, że nie można
już nauczyć się wszystkiego i sądzić, że raz ukształtowane umiejętności wystarczą na całe
życie. Wiedzę należy nieustannie aktualizować, ogrom informacji selekcjonować i odpowiednio
planować swój rozwój. Wiedza jak się uczyć i uświadamianie faktu, że uczymy się całe życie,
powinny być przekazywane na najwcześniejszym etapie edukacji.

W wyniku procesu kształcenia musimy nabywać określone kompetencje kluczowe, do któ−
rych należą:

– planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się,
– skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach,
– efektywne współdziałanie w zespole,
– rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
– efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

Dlatego ważnym zadaniem szkoły jest kształtowanie umiejętności kluczowych, które
muszą być włączane w tematykę konkretnych przedmiotów.

Poziom wykształcenia społeczeństwa, poziom szkoły decydują o sukcesie gospodarczym,
społecznym i kulturalnym kraju. Człowiek musi nieustannie podejmować decyzje, wybierać.
Młodzi ludzie powinni wiedzieć, czego i w jakiej kolejności się nauczyć, jak wychwycić błędy
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i luki, co uznać za najważniejsze. Opanowanie umiejętności podejmowania decyzji, planowa−
nia własnej drogi zawodowej, organizowania i kontrolowania przebiegu i rezultatów pracy,
uczenia się jest obecnie szczególnie istotne. Umiejętność skutecznego porozumiewania się
w różnorodnych sytuacjach, w pracy, na forum publicznym i prywatnie sprzyja osiąganiu po−
rozumienia, efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów, wreszcie ma wpływ na samo−
poczucie, a co za tym idzie, na nasze zdrowie i stosunek do otaczającego nas świata.

Dla pracodawców jedną z najistotniejszych umiejętności funkcjonalnych, wymaganych od
kandydatów do pracy jest umiejętność współpracy w zespole, gdyż, jak twierdzą, na sukces
firmy pracuje cały zespół i brak umiejętności współpracy ma odzwierciedlenie w wyniku finan−
sowym firmy. Zadaniem szkoły jest więc organizowanie wspólnego wykonywania zadań
i współpracy z innymi, ponadto kształtowanie postaw przedsiębiorczych warunkujących ak−
tywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Istotne jest także zapewnienie warunków
do współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, ukierunkowanie ucznia
na ustawiczne doskonalenie umiejętności i samokształcenie, stworzenie możliwości korzystania
z różnorodnych źródeł informacji, umożliwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy. Waż−
nym osiągnięciem każdego ucznia jest umiejętność autoprezentacji i samooceny z uwzględnie−
niem predyspozycji do podejmowania działalności zawodowej. Szkoła powinna przygotowy−
wać młodych ludzi do dokonywania odpowiednich wyborów. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż
na porządku dziennym jest wyręczanie młodych ludzi np. przez rodziców, nauczycieli. Stan
taki powoduje brak potrzeby sprawdzania się w działaniu. Młodzi ludzie mający silne poczu−
cie własnej wartości, rozumiejący ekonomiczne aspekty gospodarowania, działanie mechani−
zmu rynkowego stworzą społeczeństwo, które nie będzie się pozwalało wykorzystywać na ryn−
ku pracy, będzie dokonywało świadomych, a nie przypadkowych wyborów.

Stan obecny nie jest zadowalający. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że brak sukce−
su, brak wsparcia ze strony domu rodzinnego i szkoły, niedowartościowanie powoduje u wielu
młodych ludzi wzmożoną agresję, unikanie szkoły albo apatię i brak jakiejkolwiek aktywności.
Rodzice i nauczyciele są często bezsilni wobec takich postaw młodych ludzi. Jak wynika
z obserwacji, wielu uczniów kończy szkołę podstawową bez umiejętności sprawnego czytania
i liczenia, nie mówiąc o czytaniu ze zrozumieniem. Na dalszym etapie kształcenia, w gimna−
zjum, często nie tylko nie wyrównują braków, ale mają coraz większe poczucie swoich słabo−
ści. Wyniki matur także nie są optymistyczne. Do liceów i techników przychodzą często ucznio−
wie z dużymi lukami, bez wyrównania których nie może być mowy o sukcesie na maturze.

Wygranie konkurencji na światowych rynkach nie jest możliwe, jeżeli będzie się kształcić
jedynie wąską elitę. Jednym z powodów tych niepowodzeń jest rozbieżność pomiędzy progra−
mami kształcenia a standardami wymagań egzaminacyjnych. W szkole często nie kształtuje
się umiejętności, ale uczy „pod egzamin”. Priorytetem jednak jest kształtowanie umiejętności
i osiąganie kompetencji.

Zgodnie z podstawą programową przedsiębiorczy człowiek powinien po zakończeniu nauki:
– działać bardziej świadomie,
– bardziej w siebie wierzyć,
– być w większym stopniu niezależnym,
– być bardziej twórczym,
– umieć działać zespołowo,
– reagować pozytywnie na zmiany,

M. Sienna – Edukacja ekonomiczna a kształtowanie postaw przedsiębiorczych
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– lepiej nawiązywać kontakty,
– konsekwentniej dążyć do celu,
– lepiej planować,
– umieć podejmować decyzje,
– kierować ludźmi,
– umieć rozwiązywać problemy,
– więcej wiedzieć na temat biznesu.

Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
w wymiarze dwóch lub jednej godziny w całym cztero−, trzy− lub dwuletnim cyklu kształcenia
(w zależności od typu szkoły) zapewne nie rozwiąże problemu. Przydatność tego przedmiotu
nie podlega dyskusji, jednak, aby ukształtować przedsiębiorcze postawy, w zmiany w syste−
mie edukacji muszą się włączyć wszyscy, całe społeczeństwo: rząd, politycy, samorządowcy,
nadzór pedagogiczny, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, pracodawcy i sami uczniowie.
Tylko wspólne partnerskie działania zaowocują osiągnięciem wyznaczonych celów.

Fundamentalne znaczenie ma wspieranie dzieci na jak najwcześniejszym etapie rozwoju.
Bardzo dobrze przygotowana dyrekcja, kadra placówki we współpracy z rodzicami musi or−
ganizować zajęcia w taki sposób, aby każde dziecko miało możliwość aktywnego w nich uczest−
nictwa, a w przypadku problemów należy je rozwiązywać na bieżąco, wspierając dziecko
i pomagać w budowaniu silnego poczucia własnej wartości. Działania takie muszą być konty−
nuowane na dalszych etapach kształcenia. Nie wolno zostawiać żadnego ucznia samemu so−
bie. Dziecko nie powinno opuszczać szkoły podstawowej bez umiejętności sprawnego czytania
i liczenia, powinno znać swoje mocne strony (najpierw należy je zidentyfikować). W szkołach
(szczególnie intensywnie w gimnazjum) należy wdrożyć opracowany wcześniej system doradz−
twa zawodowego. Wsparcie ze strony kompetentnego doradcy zawodowego, wdrożenie syste−
mu orientacji i poradnictwa zawodowego zaowocuje odpowiednimi wyborami, wzmocnieniem
poczucia własnej wartości, lepszym przygotowaniem do poruszania się na niełatwym rynku
pracy, przygotowaniem do świadomego planowania własnej kariery zawodowej. Powszechnie
wiadomo, że prawdziwy, dający satysfakcję sukces jest możliwy w danej dziedzinie, gdy dzia−
łamy zgodnie z naszymi predyspozycjami i gdy jesteśmy odpowiednio zmotywowani. Dlatego
zidentyfikowanie i rozwijanie zdolności uczniów, wspieranie i motywowanie jest naczelnym
zadaniem edukacji.

Zmiany jednostki wpływają na przemiany społeczne i gospodarcze, a planowanie kariery
jest kluczem do osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Poznanie siebie, świadomość, że młody
człowiek chce podjąć decyzję, pozwala wdrożyć ją w życie. Umiejętność planowania własnej
kariery jest umiejętnością życiową, a kształtowanie postaw przedsiębiorczych szczególnie istot−
ne. Nie należy jednak zapominać, że w szkołach powinny być stworzone odpowiednie warunki
do realizacji tych zadań, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technodydaktycznego, liczebności
klas, polepszenia warunków pracy nauczycieli. Poprawa jakości wiąże się z określonymi kosz−
tami, nie powinno być jednak wątpliwości, że efekty znacznie przewyższą nakłady.

Dla osiągnięcia celów zapisanych w Strategii Lizbońskiej konieczne jest zdynamizowanie
przedsiębiorczości. Absolwenci szkół powinni być przygotowani do podjęcia działalności go−
spodarczej na własny rachunek.

Reasumując. Zmiany w polskim systemie edukacji powinny głównie dotyczyć:
– wprowadzenia edukacji ekonomicznej na różnych poziomach kształcenia; w naukach hu−
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manistycznych i społecznych niezbędne jest wprowadzenie treści ekonomicznych, elemen−
tów socjologii i psychologii oraz zagadnień prawnych,

– przygotowania młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej,
– wprowadzenia wymiaru europejskiego do programów szkolnych,
– efektywnego kształtowania postaw przedsiębiorczych nauczycieli i uczniów,
– przygotowania do pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami regionalnego i europejskie−

go rynku pracy,
– spójności pomiędzy programami kształcenia, standardami egzaminacyjnymi i oczekiwa−

niami rynku pracy,
– zorganizowania i wdrożenia systemu orientacji i poradnictwa zawodowego do szkół.

Nauczyciele powinni wspierać uczniów, identyfikować ich mocne strony, dokonywać ana−
lizy sposobu osiągania celów edukacyjnych i monitorować osiągnięcia, ale jednocześnie pobu−
dzać aktywność i stwarzać możliwość sprawdzania się w działaniu.

Jakość działań i procesów zachodzących wewnątrz szkoły, takich jak dobre kierownictwo,
gotowość pracowników szkoły do współpracy, nastawienie placówki wobec zmian, jej możli−
wości adaptacyjne oraz jakość procesów nauczania−uczenia się, to, że uczeń jest odpowiedzial−
ny za własny proces uczenia się, nauczyciel jest przewodnikiem i organizatorem, zadaniowe
podejście do procesu kształcenia wspomagające i wspierające indywidualne zdobywanie wie−
dzy i kształtowanie umiejętności oraz współpraca między uczniami mają wpływ na efektyw−
ność kształcenia, wzrost i rozwój gospodarczy.

Ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest opracowanie modelu szkoły przedsiębior−
czej; warto zatem zidentyfikować wyznaczniki, które zdecydują, że daną placówkę możemy
nazwać przedsiębiorczą. Tak jak w przedsiębiorstwie najistotniejsze są efekty działania, tak
i w szkole podstawowym zagadnieniem jest problem efektywności oraz wysokiej jakości
wyników pracy. Efektywność będzie wysoka, jeżeli w polskim systemie edukacji nastąpią
zmiany umożliwiające rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, a skala zmian będzie
dotykała wszystkich. Niska efektywność powinna być problemem różnorodnych grup
społecznych, a jej przyczyny powinny być omawiane wspólnie z partnerami. Zamiast szukać
winnego, należy się zastanawiać, jak można pomóc, aby efekty były zadowalające.

M. Sienna – Edukacja ekonomiczna a kształtowanie postaw przedsiębiorczych



408

Anna Malesa
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Działalność edukacyjna
komisji papierów wartościowych i giełd

Zadania edukacyjne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz ustawa o giełdach
towarowych:

– upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych
i rynku towarów giełdowych.
Nowa ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym:

– podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
kapitałowego.
Do kogo są kierowane działania edukacyjne KPWiG:

– inwestorów (przyszłych i obecnych),
– uczestników rynku (emitentów, domów maklerskich, towarzystw funduszy i funduszy

inwestycyjnych),
– uczniów i nauczycieli,
– studentów,
– innych grup odbiorców (sędziów, prokuratorów, dziennikarzy).

Formy działalności edukacyjno−informacyjnej KPWiG:
– działalność wydawnicza,
– działalność konferencyjna,
– serwis internetowy,
– współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
– współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, kołami zainteresowań.

Działalność wydawnicza (1)

Opracowanie i wydanie broszur z cyklu Poradnik inwestora
• Ilustrowane broszury napisane w sposób przejrzysty prezentują podstawowe poję−

cia związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Tytuły:

• Poradnik inwestora (I wyd. 2003 r., II wyd. 2004 r. – FERK, III wyd., jesień 2005 r. – FERK,
pod zm. tytułem: Poradnik inwestora – Jak zacząć inwestować)

• Poradnik inwestora – Fundusze inwestycyjne (wyd. I i II, KPWiG, 2004 r., wyd. III, jesień
2005 – FERK, pod zm. tytułem: Poradnik inwestora – Jak wybrać fundusz inwestycyjny)

• Poradnik inwestora – W co inwestować – czyli abc inwestycji (wyd. I i II – KPWiG, 2004 r., III
wyd., jesień 2005 r. – FERK)

• Poradnik inwestora – Źródła informacji o rynku papierów wartościowych (I wyd. 2004 r., wyd.
II, jesień 2005 r., pod zm. tytułem: Poradnik inwestora – Jak jest zorganizowany rynek kapi−
tałowy)
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Działalność wydawnicza (2)

Broszury z cyklu Poradnik inwestora w liczbach

Nakład:
• podstawowej broszury Poradnik inwestora – 38 tys. szt.
• broszury o funduszach inwestycyjnych – 17 tys. szt.
• pozostałych broszur – 20 tys. szt.

Dystrybucja – broszury trafiły do:
• inwestorów i uczestników rynku (do Punktów Obsługi Klienta w domach maklerskich,

towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego),
• 1800 szkół ponadgimnazjanych w całej Polsce.

Działalność wydawnicza (3)

Cykl książek odnoszący się do poszczególnych segmentów rynku kapitałowego wskazują−
cy praktyczne rozwiązania, z jakich mogą korzystać jego uczestnicy (I wyd. 2003 r., II wyd.
2004 r.)

• „Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi”
• „Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji”
• „Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych”
• „Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego”

Książki te zostały rozesłane do:
– placówek doskonalenia nauczycieli,
– wybranych instytucji rynku kapitałowego,
– do ponad 240 bibliotek i katedr ekonomicznych szkół wyższych.

Łącznie rozesłano ponad 825 egz. książek do ponad 285 podmiotów.

Działalność wydawnicza (4)
Inne wydawnictwa Komisji:

• raport roczny KPWiG,
• ulotki: o Komisji nt. działalności edukacyjnej oraz nt. serwisu internetowego,
• elektroniczna biblioteczka KPWiG (e−book) zawiera publikacje wydane nakładem KPWiG

w 2004 roku, raporty roczne Komisji za lata 1998–2003 oraz opracowania dot. rynku
kapitałowego.
Biblioteczka trafiła do ponad 1040 bibliotek szkół ponadgimnazjalnych oraz 240 szkół

wyższych w całej Polsce.

Działalność wydawnicza (5)
Plany wydawnicze:
Poradnik inwestora
wydanie 3 kolejnych broszur z tej serii (jesień 2005):
• Poradnik inwestora – Jak inwestować w Unii Europejskiej
• Poradnik inwestora – Jak czytać prospekt emisyjny
• Poradnik inwestora – Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Pakiet edukacyjny dla nauczycieli:

A. Malesa – Działalność edukacyjna komisji papierów wartościowych…
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• skrypt, scenariusze lekcji oraz prezentacja na CDR (wydanie przez FERK)
Aktualizacja książek (2006 r.), m.in. pozycji Akcje i obligacje korporacyjne (…) oraz Prawa i

obowiązki klienta domu maklerskiego.

Działalność konferencyja

Dla kogo – dla uczestników rynku, inwestorów i innych (sędziów, prokuratorów, dzienni−
karzy)

Przykłady:
• W związku ze zmianami regulacji prawnych wynikającymi ze zmian przepisów unijnych

zorganizowano m.in. 2 edycje seminarium dot. prospektu emisyjnego (w marcu i kwietniu
2005), w których wzięło 300 osób z 140 instytucji rynku kapitałowego.

• Dzień Otwarty w Urzędzie KPWiG (czerwiec 2005) – 3 seminaria
(nowe regulacje dot. prospektu emisyjnego, raportowanie o transakcjach zawieranych przez
członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych, zmiany dot. regulacji prawnych)

Serwis internetowy (1)

• o Komisji i Urzędzie Komisji,
• nt. uczestników rynku,
• regulacje prawne dotyczące rynku kapitałowego,
• publikacje i informacje prasowe,
• najczęściej zadawane pytania,
• ogłoszenia Urzędu Komisji,
• Biuletyn Informacji Publicznej.

Liczba pytań o strony Komisji w j. polskim i j. angielskim w 2004 r. wyniosła ogółem 1390
802, natomiast w okresie I–V – 740 566.

Serwis internetowy (2)

Wszelkie publikacje wydane nakładem Komisji są dostępne na stronach internetowych pod
adresem: www.kpwig.gov.pl

• Od momentu udostępnienia (październik 2004 r.) na stronach internetowych Komisji bro−
szur z cyklu Poradnik inwestora do 31.05.05 odnotowano ogółem 39 941 wejść na te pozycje.

• W 2004 r. oraz w okresie I–V 2005 r. odnotowano 63 343 wejścia na poszczególne publi−
kacje książkowe, wydane nakładem KPWiG.

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

• Od 2004 roku urząd Komisji współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli.
• Urząd Komisji organizuje lekcje „podstawy przedsiębiorczości” dla uczniów szkół po−

nadgimnazjalnych.
• Adres e−mail: edukacja@kpwig.gov.pl ułatwia kontakt z Urzędem Komisji w zakresie dzia−

łalności edukacyjno−informacyjnej, dokąd są kierowane pytania nauczycieli, uczniów, stu−
dentów oraz inwestorów.

Inne formy działalności edukacyjnej (1)

Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, fundacjami, kołami zainteresowań
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Przykłady:
• współpraca z NBP w zakresie publikowania w Wirtualnej Bibliotece Portalu Eduka−

cji Ekonomicznej NBPortal.pl materiałów wydanych nakładem KPWiG,
• współpraca z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK):

– konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o giełdzie i rynku kapitałowym pt. „Lekcja
na szóstkę”,

– konkurs edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na artykuł prasowy,
– współpraca w zakresie wydawnictw.

Inne formy działalności edukacyjnej (2)

• Udział w Polskim Forum Kapitałowo−Finansowym „Twoje pieniądze”
W tegorocznym programie Forum (13–15 X) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
Biuro Reklamy zaplanowały w dniu 14 października 2005 r. program edukacyjny dla uczniów
i nauczycieli, na który złożą się m.in.:

– przykładowa lekcja przedsiębiorczości obejmująca zagadnienia związane z rynkiem kapi−
tałowym,

– debata dla nauczycieli pt. „Jak edukować młodzież nt. rynku kapitałowego”,
– wykłady szkoły giełdowej,
– program Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej,
– quizy z nagrodami.

A. Malesa – Działalność edukacyjna komisji papierów wartościowych…
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji na temat „Edukacja
Ekonomiczna w Polskim Systemie Oświaty” organizowanej
w ramach I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego.

7 września miały miejsce konferencje tematyczne, w tym poświęcona edukacji ekonomicz−
nej w polskim systemie oświaty. Celem jej było zapoznanie uczestników z zagadnieniami zwią−
zanymi z wychowaniem młodzieży polskiej w duchu przedsiębiorczości.

Konferencji przyświecały następujące założenia:
• Wykazanie zależności między rozwojem gospodarczym kraju a poziomem wykształcenia

społeczeństwa.
• Wzbudzenie zapotrzebowania na edukację ekonomiczną w polskich szkołach.
• Przybliżenie działań edukacyjnych:

– Narodowego Banku Polskiego,
– Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
– Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
– placówek edukacyjnych.
Adresatami konferencji byli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawi−

ciele jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem uczestniczyło w niej 108 osób.
W ramach konferencji referaty na temat edukacji ekonomicznej z punktu widzenia szkol−

nictwa wyższego przedstawili: dr Roman Sobiecki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz prof.
Stanisław Flejterski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Podkreśli w nich podstawową funkcję, obo−
wiązek ekonomistów, jakim jest szerzenie wiedzy ekonomicznej, polegające m.in. na przeciw−
stawianiu się mitom, przesądom, iluzjom i populizmowi. Edukacja ekonomiczna powinna obej−
mować wszystkie grupy społeczne, gdyż poziom wiedzy ekonomicznej przedkłada się na życie
każdego z nas – warto zajmować się ekonomią, w przeciwnym razie ekonomia zajmie się nami.

Marcin Polak, szef zespołu Edukacji Departamentu Komunikacji Społecznej NBP, przed−
stawił projekty Narodowego Banku Polskiego z zakresu edukacji ekonomicznej kierowane do
społeczeństwa. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zaprezento−
wał wyniki badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w polskich
szkołach ponadgimnazjalnych. Tu na uwagę zasługuje fakt sygnalizowania przez nauczycieli
ciągłego braku odpowiedniego przygotowania, jak i materiałów dydaktycznych dotyczących
zagadnień Unii Europejskiej. Małgorzata Sienna z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczy−
cieli w swoim wystąpieniu „Edukacja ekonomiczna a kształtowanie przedsiębiorczości” poru−
szayła temat skutecznego przełożenia edukacji ekonomicznej na praktykę szkolną; wysunęła
tezę opracowania modelu szkoły przedsiębiorczej oraz podkreśliła, że dobry wpływ na jakość
kształcenia ma możliwość sprawdzania zdobytej wiedzy praktycznej w konkursach i olimpia−
dach. Działania podejmowane na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości zaprezento−
wały również Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Komisja Papierów Wartościo−
wych i Giełd.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, któremu przewodził prof. Stanisław
Flejterski. Dyskusję zainicjował nauczyciel przedsiębiorczości, Piotr Butnicki, podważając pod−
stawę programową stwierdzeniem, że kładzie ona zbyt duży nacisk na samozatrudnie−
nie uczniów jako jedyny przejaw przedsiębiorczości. W odpowiedzi na postawiony zarzut Mał−
gorzata Sienna stwierdziła, że samozatrudnienie to jedna z atlernatyw dla młodych ludzi na
nowoczesnym rynku pracy. Do dyskusji włączyły się redaktorki Polskiego Radia – Małgorzata



413

Furga i Anna Kolmer, zadając szereg pytań, jaka powinna być edukacja ekonomiczna w pol−
skim systemie oświaty. Uczestnicy przedstawili praktyczny aspekt nauki ekonomii.

Wniosk i  i  spos t r zeżen ia

Postulowano:
• wprowadzanie edukacji ekonomicznej na wszystkich poziomach kształcenia,
• łączenie nauki przedsiębiorczości z innymi przedmiotami,
• kształtowanie postaw przedsiębiorczych, które powinno obejmować uczniów, nauczycieli,

kierownictwo szkoły.
Alicja Sulima

Specjalista CDiDN
ds. edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
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Tadeusz Białecki

Demograficzne uwarunkowania
przemian oświatowych regionu1

Przyznanie Polsce w 1945 r., na konferencji poczdamskiej Wielkiej Trójki, ziem zachodnich
i północnych (razem z Pomorzem Zachodnim) postawiło przed świeżo wówczas powstałymi
politycznymi władzami komunistycznymi jedno z najważniejszych zadań państwowych: za−
siedlić i zagospodarować nowe ziemie przez ludność polską. To zadanie pozostawało zresztą
zbieżne z wolą i interesem narodowym społeczeństwa polskiego. Realizowała się tym samym
historyczna dążność Polaków do odzyskania ziem tzw. piastowskich, składających się na ca−
łość pierwszego państwa polskiego w X w., a utraconych potem w różnych okolicznościach
w okresie średniowiecznym. Wiedza ta utrwalała się bowiem w polskiej świadomości histo−
rycznej już od tamtego czasu i była żywa oraz rozwijana aż do czasów nowożytnych, współ−
czesnych. W 1945 r. nastąpił czas realizacji tej myśli, a w świadomości narodowej musiało to
się dokonać niezależnie od opcji politycznej, jaka objęła wówczas władzę w Polsce. Rok 1945
to początek okresu, który jest nazywany przez część historyków okresem osadnictwa polskiego
na tych ziemiach. Mieści się w nim również proces wysiedlenia pozostałej jeszcze na tym ob−
szarze ludności niemieckiej. Problem ten jest już dość obficie naświetlony w polskiej historio−
grafii. W niniejszym szkicu, potraktowanym w miarę syntetycznie, zajmę się kwestią rozwo−
jową ludności polskiej, która napłynęła tutaj w ramach osadnictwa, a następnie zaczęła pod−
legać wewnętrznym, bardzo specyficznym zresztą, procesom demograficznym. W rezultacie
doprowadziły one do ukształtowania się na Pomorzu Zach. całkowicie nowej struktury demo−
graficznej społeczności polskiej tak pod względem zawodowym, jak i społecznym. Z socjolo−
gicznego punktu widzenia nastąpiła pełna integracja społeczna ludności polskiej i zunifikowa−
nie jej z całym społeczeństwem Polski.

W dziele osadnictwa najwyraźniej zaznacza się okres do 1948 r. W tym czasie charakte−
rystyczne było największe natężenie akcji osadniczej. Rok 1947 to przełomowy a zarazem koń−
cowy etap akcji migracyjnych. 14 lutego 1946 r. (spis powszechny) liczba ludności polskiej na
całym Pomorzu Zach. osiągnęła 411,3 tys. (przy liczbie Niemców 474 tys. osób). Wkrótce licz−
ba Polaków powiększyła się do 705 tys., natomiast liczba Niemców, w wyniku przeprowadzo−
nej przez PUR akcji wysiedleńczej, zmniejszyła się do 248,6 tys. osób. W 1949/1950 liczba
ludności polskiej na Pomorzu Zach. przekroczyła 1 mln osób.

Największe tempo napływu polskich osadników na Pomorze Zach. można zaobserwować
do 1947 r. Od tego momentu zaczyna ono wyraźnie słabnąć. Demografowie i historycy uwa−
żają ten właśnie rok za kończący masowe ruchy migracyjne; nastąpiła więc wyraźna stabiliza−
cja tego procesu. Jej wynikiem było osiągnięcie przez woj. szczecińskie w 1948 r. 47% zaludnie−
nia w stosunku do 1939 r. Z uwagi na stopień zniszczeń wojennych ograniczających chłonność
osadniczą była to górna granica ówczesnych możliwości osadniczych. W ciągu trzech pierw−
szych powojennych lat zostały stworzone trwałe podstawy nowej struktury etniczno−demogra−
ficznej oraz nowej społeczności zachodniopomorskiej, zakończył się okres wielkich ruchów migracyj−
nych, tak charakterystycznych dla pierwszego powojennego okresu dziejów Polski. Społeczność polska
rozwijała się intensywnie w następnych latach, ale o jej dynamice demograficznej zadecydował przede
wszystkim przyrost naturalny, a w mniejszym już czy wręcz minimalnym stopniu, ruch migracyjny.
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Dynamika wzrostu ludności

Ruch  na tura lny

Struktura ludności pod względem płci i wieku, ruch naturalny oraz wędrówkowy decy−
dują o wzroście każdej społeczności ludzkiej. Struktura płci i wieku ludności polskiej, osiedleń−
czej, ukształtowana pod wpływem ruchów migracyjnych w latach 1945–1947, okazała się bar−
dzo korzystna z punktu widzenia jej perspektyw rozwojowych: niski przeciętny wiek, niższa
przeciętnie wielkość rodziny oraz wyższy odsetek osób samotnych, zarówno mężczyzn, jak i
kobiet (w porównaniu do wskaźników ogólnopolskich). Taki układ zdeterminował dynamikę
rozwoju ludności na wiele dziesiątków lat.

Dynamika ta była szczególnie wysoka w latach 1947–1955 (por. tab. 1).

T. Białecki – Demograficzne uwarunkowania przemian oświatowych…

Tab. 1. Ruch naturalny ludności woj. szczeciskiego i zachodniopomorskiego w latach
1947−2003
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W ww. latach wskaźniki zawieranych małżeństw w woj. szczecińskim osiągnęły wielkości
prawie nienotowane w kraju: 15,0 promil (w 1950 r. przeciętna krajowa 10,8). W parze z tym
szedł wysoki współczynnik urodzeń oraz niższy wskaźnik zgonów: 48,9 promil urodzeń
w 1950 r. (średnia krajowa 30,7) i 9,0 promil zgonów w 1955 r. (średnia krajowa 9,6). Analo−
gicznie było w przyroście naturalnym: 36,5 promil w 1950 r. (średnia krajowa 19,1). Była
to rzeczywiście faktyczna „rewolucja demograficzna” (małżeńska i urodzeniowa).

Istną rewolucję demograficzną przeżyły miasta zachodniopomorskie, w tym również sto−
lica regionu – Szczecin. W latach 1950–1956 tempo przyrostu naturalnego ludności Szczecina
było najwyższe i osiągało ponad 6 tys. osób rocznie (w liczbach bezwzględnych). W przelicze−
niu na 1 tysiąc ludności współczynnik przyrostu przekroczył znacznie 30 promil. Szczytowymi
punktami natężenia dynamiki tego zjawiska były i tu lata 1950–1955, kiedy zanotowano nie−
prawdopodobny wprost wskaźnik 37,2 promil. Było to zjawisko bez precedensu nie tylko w
Polsce, ale i w całej Europie, a nawet świecie. Pod względem tempa przyrostu naturalnego
Szczecin wyprzedził wszystkie regiony i miasta kraju, osiągając współczynniki, jakie mają
państwa o najwyższej stopie przyrostu naturalnego w świecie. Wystarczy wskazać przykłado−
wo tylko na Meksyk, który długo cieszył się najwyższym przyrostem naturalnym w świecie.
W 1950 r. przyrost naturalny w tym kraju wynosił 28,8 promil (w Szczecinie o 10 punktów
więcej), a w 1960 r. – 34,5 promil (najwyższy wskaźnik), a więc i tak mniej niż w Szczecinie
dziesięć lat wcześniej. Pod względem tempa przyrostu naturalnego jedynie Wrocław osiągał
parametry zbliżone do Szczecina. Nic więc dziwnego, że zaledwie w piętnaście lat po zakoń−
czeniu wojny (1960) zanotowano w Szczecinie narodziny stutysięcznego dziecka. Szczecin cie−
szył się wówczas mianem miasta ludzi młodych, przeżywającego prawdziwą „rewolucję de−
mograficzną” (małżeńską i urodzeniową). Wszystko to działo się przy równoczesnym spadku
współczynnika zgonów, w tym w szczególności zgonów niemowląt. Po 1958 r. nastąpił wyraź−
ny spadek przyrostu naturalnego. Przyczyna tkwiła w tym, że w wiek aktywności biologicznej
weszły mniejsze roczniki osób urodzonych przed 1939 r. i w czasie wojny. Wystąpiła też
w większym stopniu tendencja do świadomej regulacji urodzeń oraz liberalizacja w kwestii
przerywania ciąży (dopuszczalność aborcji właśnie od 1958 r.). Wskaźniki ruchu naturalnego
zaczęły się wyraźnie zbliżać do ogólnopolskich, ale nadal były wyższe.

W drugiej połowie lat 60. można zaobserwować ponowny wzrost liczby zawieranych
małżeństw i przyrostu naturalnego. Było to następstwem faktu, że w wiek aktywności biolo−
gicznej zaczęły z kolei wchodzić roczniki tzw. wyżu demograficznego z lat 50. W 1973 r. woj.
szczecińskie osiągnęło najwyższy od 1965 r. wskaźnik przyrostu naturalnego ludności. Przy−
rost ten zaczął ponownie spadać po 1975 r. (z wyjątkiem zgonów). Tylko w 1975 r. jego tempo
nieznacznie wzrosło, a po 1980 r. osiągnęło stabilizację na jednakowym mniej więcej poziomie
– 12 promil. Natomiast po 1983 r. obserwuje się gwałtowny spadek zarówno urodzeń żywych
w liczbach bezwzględnych, jak i jego wskaźnika na każde 1000 mieszkańców. Pociagnęło to za
sobą automatyczny spadek przyrostu naturalnego w całym okresie 1983–1994: z 12,0 promil
do 3,4 promil, tj. aż o ponad 8 punktów. Była to konsekwencja zmniejszającego się wskaźnika
zawieranych małżeństw (prawie o 4 punkty), przy jednoczesnym wzroście wskaźnika zgonów
– lekko ponad 1 punkt.

Lata następne, aż do lat nam współczesnych, to powolny, ale systematyczny spadek rod−
ności i w konsekwencji spadek przyrostu naturalnego. W regularnych odstępach czasu wskaź−
niki przyrostu wprawdzie lekko wzrastały, ale następnie spadały. Było to konsekwencją wkra−
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czania w wiek aktywności biologicznej roczników lekko „wyżowych” względnie „niżowych”.
Ogólna tendencja pozostała jednak jedna – spadkowa. Uwidacznia to dokładnie tabela nr. 2.
W rezultacie tych wahań wskaźnik przyrostu naturalnego po 1975 r. spadł z 14 promil do 3,4
promil w 1994 r. (aż o 10 punktów) i 1,1 promil w 2000 r. Prawdziwe załamanie nastąpiło
jednak w 2002, kiedy wskaźnik przyrostu naturalnego spadł do 0,50%.

Wśród przyczyn tak wysokiego przyrostu naturalnego ludności polskiej na Pomorzu
Zachodnim (dot. to również całych Ziem Zachodnich i Północnych), jakiego byliśmy świadkami
w latach 50. i 60., demografowie najczęściej wymieniają:

– możliwość szybkiego znalezienia pracy i mieszkania na Ziemiach Zachodnich,
– poprawiający się stan służby zdrowia wpływający bezpośrednio na obniżanie się wskaźni−

ków zgonów, w tym szczególnie istotnych zgonów niemowląt,
– poprawiające się warunki bytowe ludności w zakresie wyżywienia rodziny,
– wysoki poziom religijności ludności wiejskiej, przenoszący się (w ramach osadnictwa)

ze wsi z tradycyjnym modelem dużej wielodzietnej rodziny,
– całkowity zakaz aborcji (do 1958),
– możliwość bezpłatnego kształcenia dzieci we wszystkich typach szkolnictwa.

Wszystkie z ww. cech wystąpiły równocześnie na Ziemiach Zachodnich. Młodzież wiejska
osiedlająca się w miastach przeniosła doń tradycyjny wysoki wskaźnik rodności, co spowodo−
wało, że przyrost naturalny w miastach Ziem Zachodnich od samych początków był o wiele
wyższy niż w centralnych ziemiach polskich.

Wśród zgonów do 1970 r. występowała tendencja spadkowa. Najniższy wskaźnik osią−
gnięto w 1965 r. – 5,6 promil (średnia krajowa 7,4), a od 1971 r. nastąpił wzrost tego wskaź−
nika. W 1983 r. był on aż o 1,2 promil wyższy niż w 1975 r. i prawie analogiczny w l. 1983–
–1994: aż z 7,7 promil do 8,9. Potem, aż do pocz. XXI w., pomimo pewnych niewielkich wah−
nięć, ustabilizował się na poziomie powyżej 8 promil.

Z ogólnym współczynnikiem zgonów wiążą się ściśle zgony niemowląt (do pierwszego
roku życia). W latach powojennych zgony niemowląt ustawicznie spadały. Wskaźnik ten na
Pomorzu Zach. krótko po wojnie przekraczał znacznie 130 zgonów na 1000 urodzeń żywych.
Dla pierwszych powojennych lat brak jednak pełnych danych. Wg spisu z 1950 r. wskaźnik
wynosił 125 zgonów, by od tego momentu systematycznie spadać: w 1960 r. spadł już poniżej
100, w początkach lat 90. poniżej 20, w drugiej połowie lat 90. spadł poniżej 10 zgonów na
każde tysiąc urodzeń żywych, a w 2003 r. wynosił już 7,8. Obniżanie się wskaźnika zgonów
niemowląt było następstwem rozbudowywanej bezpłatnej służby zdrowia, zwiększaniem się
opieki nad matką i dzieckiem, szczególnie zaś organizacją izb porodowych w gminach wiej−
skich, obsługiwanych przez coraz lepiej wykształcony personel medyczny. Fakt ten wyelimino−
wał skutecznie nagminne jeszcze wówczas zjawisko rodzenia dzieci w złych warunkach higie−
nicznych i sanitarnych panujących w zwykłych chatach wiejskich. W niektórych okresach lat 70.
i 80. zgony niemowląt lekko wzrastały, co było niewątpliwie następstwem pogarszania się sy−
tuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz zaniedbaniami w dziedzinie służby zdrowia i opieki nad
dzieckiem. Zahamowanie następnie tego zjawiska uznać należy za objaw pozytywny, świad−
czący o tym, że opiece nad dzieckiem poświęcono więcej troski (szczegóły w tabeli 1). Spada−
jące wskaźniki zgonów niemowląt stały się niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników
napędzających zjawisko wysokiego przyrostu naturalnego w Polsce.

Tempo przyrostu naturalnego ludności poza Ziemiami Zachodnimi było wprawdzie
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o wiele niższe, ale i tak stosunkowo wysokie, tak że osiągnęło w ten sposób najwyższy wskaź−
nik przyrostu naturalnego, niespotykanego w historii Polski. Wystarczy podać kilka przykła−
dów. W latach 1950–1965 (najwyższe parametry) roczne urodzenia żywe osiągnęły w liczbach
bezwzględnych od 763 tys. (1950) do 548 tys. (1965), z kulminacyjnym rokiem 1955: prawie
800 tys. urodzeń i 19,5 promil przyrostu naturalnego. W 1965 r. widać już wyraźny spadek:
548 tys. urodzeń i 10 promil przyrostu naturalnego w skali ogólnopolskiej. Do wzrostu zalud−
nienia przyczynił się walnie spadający z roku na rok wskaźnik zgonów niemowląt na 1000
urodzeń żywych: ze 111 w 1950 r. do 41 w 1965 r. (w dalszych latach też systematyczny
spadek: w 2003 r. 7,9 zgonów na 1000 ur. żywych). Po uwzględnieniu zgonów roczne tempo
przyrostu ludności w Polsce wynosiło ponad 500 tys. osób. Tak wysoki wzrost ludności z przy−
rostu naturalnego umożliwił Polsce w krótkim stosunkowo czasie wyrównanie ogromnych strat
biologicznych poniesionych przez ludność polską w czasie II wojny światowej oraz zapocząt−
kował dynamiczny wzrost zaludnienia kraju. W pocz. XXI w. przyrost naturalny ludności pol−
skiej spadł poniżej jedności: w 2003 r. wyniósł 0,4 promil.

W wyniku obniżania się współczynników umieralności (zgony ogółem i niemowląt) wy−
raźnemu wydłużeniu uległo przeciętne trwanie życia ludności polskiej. Np. w połowie lat 30.
XX w. wynosiło ono: dla kobiet 51,4 lat, dla mężczyzn 48,2 lat , w początkach lat 70. dla kobiet
74 lata, dla mężczyzn 67 lat, a w. 2002 r. dla kobiet 78,8 lat, dla mężczyzn 70,4 lat (przykł.
Niemcy: kobiety 81,5, mężczyźni 75,6 lat).

Tak wysokie parametry urodzeń w latach 50. i 60. musiały się już wkrótce przełożyć na
odpowiednio zwiększające się zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, przedszkolach i kla−
sach lekcyjnych. W ciągu kilku zaledwie lat okazało się, że wszystkiego jest za mało. Sytuacja
nie do utrzymania wytworzyła się w szkołach, których brak zmuszał władze szkolne do orga−
nizacji nauczania na dwie, a nawet trzy zmiany. Liczba dzieci w wieku szkolnym zwiększała
się dynamicznie z roku na rok. Wystarczy podać parę przykładów:

Nowe szkoły były oczywiście budowane, ale ich liczba też nie mogła zaspokoić potrzeb.
Ówczesne władze rządowe nie były w stanie sfinansować tak wielkiego budownictwa szkół
w skali całej Polski. Tu właśnie tkwi geneza słynnego apelu do ówczesnego społeczeństwa I
sekretarza KC PZPR Wł. Gomułki o budowie tysiąca szkół na tysiąclecie. Akcja budowy „ty−
siąclatek” ze społecznych składek objęła cały kraj. Na Pomorzu Zachodnim wybudowano dzie−
siątki tych obiektów, a w skali ogólnokrajowej liczba „tysiąclatek” znacznie przekroczyła tysiąc
szkół. Inwestycje finansowano ze składek Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1959–

Tab. 2. Liczba dzieci w szkołach podstawowych Pomorza Zachodniego 1947–1966
źródło: Ziemie Zachodnie i Północne, Warszawa 1966, s. 1001–101
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–1966, a w latach następnych ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów (1966–
1972). Nic więc dziwnego, że nawet budowa „tysiąclatek” ledwo nadążała za potrzebami.

W ślad za rosnącą liczbą dzieci i szkół zwiększyła się odpowiednio kadra nauczycieli
i wychowawców. Ta kadra, mimo licznych obiektywnych trudności, przyczyniła się do tego, że
szkolnictwo polskie na Ziemiach Zachodnich wyszło z tych zmagań zwycięsko.

Wspóczynn ik i  r eprodukc j i  ludnośc i

W woj. szczecińskim współczynniki te zawsze kształtowały się pomyślnie w porównaniu
do ogólnopolskich. Zaliczamy do nich wskaźniki dynamiki demograficznej i reprodukcji brutto.

Współczynnik dynamiki demograficznej, wyrażając wzajemny stosunek liczby urodzeń do
liczby zgonów, określa samą dynamikę tego zjawiska. Może on przyjmować trzy wartości:
wartość dodatnią większą od jedności, równą jedności i mniejszą od jedności. W pierwszym
przypadku liczba urodzeń przekracza liczbę zgonów (jest to reprodukcja rozszerzona ludno−
ści), w drugim liczba zgonów jest równa liczbie urodzeń, w trzecim liczba zgonów przekracza
liczbę urodzeń, a więc występuje zjawisko regresu demograficznego.

W woj. szczecińskim po 1945 r. wskaźniki dynamiki demograficznej zawsze były znacznie
wyższe od średniej krajowej. Szczególnie wysokie były w latach 50., np. w 1955 r. wskaźnik ten
w woj. szczecińskim osiągnął 4,5 przy średniej krajowej 3,0. Po dziesięciu latach był jeszcze
bardzo wysoki: 3,2 w Szczecińskiem i 2,5 w Polsce (1965). Wprawdzie po 1975 r. nastąpiło
jego obniżenie, ale i tak pozostawał on znacznie wyższy od średniej krajowej. W 1983 r. na
każdy jeden zgon w Szczecińskiem przypadały 2,5 urodzenia, w 1994 r. 1,3 – zaś przeciętnie
w kraju odpowiednio dwa urodzenia i 1,2 w 1994. Dopiero na przełomie XX i XXI w. urodzenia
wyrównały się ze zgonami. W 2000 r. współczynnik dynamiki lekko przekroczył jedność: 1,124.

Współczynnik reprodukcji brutto jest miarą płodności, która wyraża średnią liczbę żywo
urodzonych dziewczynek przypadających na jedną kobietę w tzw. wieku rozrodczym (15–49
lat). Współczynnik ten wskazuje, w jakim stopniu obecne pokolenie matek zostanie w najbliż−
szej przyszłości zastąpione córkami, potencjalnymi w konsekwencji matkami. Współczynnik
ten także, jako współczynnik dynamiki demograficznej, może przyjmować trzy warto−
ści. Współczynniki płodności i reprodukcji brutto w woj. szczecińskim również były bardzo
wysokie, jakkolwiek w ostatnich latach kształtowały się poniżej średniej krajowej. W latach 60.
wskaźniki te uległy ogólnie obniżeniu, ale po roku 1975 ponownie wystąpiła tendencja
wzrostowa.

W latach 1975–1983 współczynnik płodności kobiet w Szczecińskiem powiększył się
z 70,6 do 75,0, a więc o pięć punktów, ale do 1994 r. spadł niestety do 46, a w 2000 r. zano−
towano dalszy spadek aż do 35,7 a w 2003 – 34,9. Podobnie było ze współczynnikiem repro−
dukcji brutto: z 1,006 do 1,101, co uznać należy za wyjątkowy skok, aby drastycznie spaść
w 1994 r. poniżej jedności – do 0,58 i lekko się zwiększyć w 2000 r. – do 0,62, ale w 2003 już
0,58. Jest to potwierdzeniem tezy, że w ostatnich latach wystąpiła tendencja do posiadania
mniejszej liczby dzieci w rodzinie. Tendencja ta nadal się utrzymuje.

P rzy ros t  r z e czywi s ty  ludnośc i

Na określonym obszarze geograficznym bądź administracyjnym kraju stanowi on wypad−
kową ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. Dane dotyczące zaludnienia woj. szczeciń−
skiego i zachodniopomorskiego zostały przedstawione w tabeli 2.
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Po drugiej wojnie światowej dokonała się na Pomorzu Zachodnim całkowita zmiana sto−
sunków ludnościowych i etnicznych. Przyrost rzeczywisty ludności w okresie pomiędzy 1945
a 2000 r. (każdorazowych granicach administracyjnych województwa) był wysoki. Okresem
kulminacyjnym było dziesięciolecie 1950–1960, kiedy to ludność woj. szczecińskiego wzrosła
o 225 tys. osób (z przyrostu naturalnego i ruchu wędrówkowego). W dalszych latach następo−
wało sukcesywne obniżanie się tempa przyrostu ludności, ale nadal było ono wysokie. Najpo−
myślniejsze były lata: 1975, 1976 i 1979 (tempo wzrostu o 1,5% rocznie), natomiast niskie było
stosunkowo, do 1982 r., tempo przyrostu zaludnienia w Szczecinie. Rezultatem tego stało się
zmniejszenie liczby ludności miasta o 1300 osób. Jest to również fakt bez precedensu w powo−
jennej historii Szczecina, rozpatrywanej pod kątem rozwoju demograficznego miasta. Wpłynął
na to ujemny przeważnie bilans ruchu migracyjnego ludności, jaki utrzymuje się w tym mieście
od 1978 r. (tylko w niektórych latach saldo ruchu było dodatnie).

Zawarte w tabeli 2. dane statystyczne pokazują wzrost zaludnienia Pomorza Zachodnie−
go, obszaru dzielonego w latach 1945–2000 na kilka jednostek administracyjnych: Okręg Po−
morze Zachodnie, woj. szczecińskie, woj. koszalińskie, woj. słupskie, woj. zachodniopomorskie.
Skrajne powiaty tego obszaru były też przydzielane okresowo do sąsiednich jednostek admini−
stracyjnych, niebędących historycznym obszarem Pomorza Zach. Taka sytuacja uniemożliwia
dokonywanie prostych porównań związanych ze wzrostem zaludnienia poszczególnych jedno−
stek. Niezbędne byłoby w takim wypadku każdorazowe wyliczanie zaludnienia powiatów
i gmin nienależących w danym okresie np. do woj. szczecińskiego oraz ich komasowanie
w nowych granicach. Dlatego też w tabeli 2. zaprezentowano dane ludnościowe w każdorazo−
wych granicach administracyjnych województwa z podziałem na ludność miejską i wiejską.

Województwo zachodniopomorskie należy do obszarów silnie zurbanizowanych. W 1994 r.
w ówczesnym woj. szczecińskim 76% ludności zamieszkiwało w miastach, a w 2000
roku w dzisiejszym woj. zachodniopomorskim prawie 70%.

Tab. 3. Ludność woj. szczecińskiego w latach 1945–1999 i zachodniopomorskiego
od 2000 r. Stan na 31 XII (w tys.)*
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Jednak jest to urbanizacja w dużym stopniu pozorna. Na taki stan rzeczy rzutuje w spo−
sób oczywisty wielkość zaludnienia Szczecina. Do końca lat 90. ponad 42% ludności woj. szcze−
cińskiego skupiało się w tym mieście. W 2000 r., po przyłączeniu doń dawnego woj. koszaliń−
skiego, odsetek udziału Szczecina w zaludnieniu regionu zmniejszył się do 24%, zaś odsetek
ludności Szczecina w stosunku do ludności miast woj. szczecińskiego, wynoszący w 1994 r. aż
57%, zmniejszył się w 2000 r. do 35%. Obecnie w miastach woj. zachodniopomorskiego za−
mieszkuje ok. 30 % ludności wiejskiej, stawiając tym samym region Pomorza Zach. nadal jesz−
cze w obszarze rolniczym.

Pochodzenie terytorialne ludności Pomorza Zachodniego

Polska ludność osiedleńcza na Pomorzu Zach. pochodziła ze wszystkich regionów Polski:
z kresów wschodnich przyłączonych do ZSRR i zamieszkanych w tym kraju jeszcze przed 1939
r. oraz z reemigracji zarobkowej na Zachodzie; pewien procent stanowili autochtoni, czyli pol−
ska ludność rodzima we wschodnich powiatach Pomorza Zach. Zbiorowość ta charakteryzo−
wała się wielkim zróżnicowaniem pod względem kultury życia codziennego, sposobów gospo−
darowania, obyczajów i aktywności społecznej. Pod tym względem społeczeństwo Pomorza
Zach. stanowiło swoistą mozaikę ludnościową, pogłębioną jeszcze zróżnicowanym pochodze−
niem regionalno−społecznym. Według danych spisu powszechnego z 1950 r., pochodzenie tery−
torialne ludności ówczesnego woj. szczecińskiego (w podziale na główne grupy ludnościowe)
przedstawiało się następująco:

przesiedleńcy z Polski centralnej – 64,7%
przesiedleńcy i repatriańci ze Wschodu – 28,6%
autochtoni –  2,6%
reemigranci z krajów zachodnich –  2,5%
pochodzenie nieznane           –  1,6%

W wyniku akcji osiedleńczej, często żywiołowej, nastąpiło na całym obszarze wzajemne
wymieszanie się wszystkich grup. Na Pomorzu Zach. można wyróżnić pas ziem graniczących
do 1939 r. z Polską, gdzie znaczny odsetek osób pochodził z sąsiednich regionów (np. duży
odsetek rekrutował się z Wielkopolski i woj. pomorskiego). Pokaźny też był udział osadników
z woj. warszawskiego i miasta Warszawy. Autochtoni skupili się przede wszystkim na obsza−
rach wschodnich dawnego woj. koszalińskiego.

Takie ukształtowanie się struktury regionalnej ludności osiedleńczej miało poważny wpływ
na przebieg procesów integracyjnych. Jest rzeczą niewątpliwą, że tym, co w pierwszym okresie
ludzi najbardziej jednoczyło, było poczucie wspólnego losu, poczucie spełnienia obywatelskie−
go obowiązku, wyrażającego się w zaludnieniu i zagospodarowaniu odzyskanych ziem. Na−
stępnym zadaniem było stworzenie jednolitego i opartego na trwałych podstawach społecz−
nych polskiego społeczeństwa. Te procesy przebiegały w sposób obiektywny, niezależny od
wszelkiej sytuacji politycznej czy ideologicznej.

Ruch wędrówkowy ludnośc i

Przez pojęcie tego ruchu należy rozumieć stały napływ i odpływ ludności do i z danego
obszaru lub jednostki administracyjnej. Wypadkową ruchu jest saldo migracyjne ludności (do−
datnie lub ujemne). W pierwszych latach osadnictwa polskiego na Pomorzu Zach. ruch migra−
cyjny był bardzo wysoki. Doprowadził on w rezultacie do zaludnienia Polakami tego obszaru.
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Dopiero po ustabilizowaniu się tych ruchów migracje wewnętrzne przybrały rozmiary natural−
ne. Wyłączną ich przyczyną stały się kwestie ekonomiczne. Jednak brak jest pełnych danych
statystycznych co do ich wielkości w początkowych latach. Możliwe to jest dopiero od 1952 r.
(od momentu powstania dwóch województw: szczecińskiego i koszalińskiego (1950). Salda
ruchu wędrówkowego w woj. szczecińskim w latach 1952–1977, z wyjątkiem jedynego roku
1959, były zawsze dodatnie (ogółem i dla miast). Okres największego nasilenia tempa
w ruchu wędrówkowym przypadł na lata 1952–1956, kiedy to znaczna część mieszkańców
woj. szczecińskiego niejako „wymieniła” się na nowych osiedleńców. W tym dodatnie saldo
migracji dla całego województwa wyniosło 38 tys. osób. W latach następnych podobnego tem−
pa migracji już nie notowano.

Do 1956 r. saldo dodatnie ruchu wędrówkowego wykazywała także wieś. Po raz pierw−
szy w 1957 r. zanotowano na wsi ujemne saldo tego ruchu. Od tego momentu do chwili obec−
nej wieś szczecińska pozostaje rezerwuarem sił ludzkich, skąd emigruje więcej osób niż tam się
osiedla. Wzrost bezwzględny ludności wiejskiej odbywa się wyłącznie z przyrostu naturalnego.

Od 1978 r. po raz pierwszy w historii Pomorza Zach. zanotowano bezwzględny ubytek
migracyjny ludności. Największe straty ludnościowe z tytułu migracji wystąpiły w 1980 r.
(2766), w 1982 (2798) i w 1983 r. (1706 osób). Na liczby te w znacznym stopniu wpłynęły dane
statystyczne Szczecina. W mieście tym również zarejestrowano rekordowo ujemne saldo mi−
gracyjne, nienotowane w dotychczasowej historii tej aglomeracji. Tylko w 1980 i 1982 r. wyje−
chało ze Szczecina ponad 6,5 tys. osób. Przyczyn załamania się salda dodatniego w ruchu
wędrówkowym ludności należy się dopatrywać w fakcie narastania a następnie wejścia całego
kraju w okres ciężkiego kryzysu gospodarczego. Migracje wewnętrzne w woj. szczecińskim były
ściśle związane z jego rozwojem gospodarczym, szczególnie z gospodarką morską. Zahamo−
wanie tego rozwoju wpłynęło negatywnie na zapotrzebowanie na siłę roboczą. Nowym nato−
miast zjawiskiem w szczecińskich migracjach są rosnące od 1980 r. wyjazdy za granicę spowo−
dowane różnymi przyczynami. W całym analizowanym okresie 1952–1983 zanotowano dodat−
nie saldo ruchu wędrówkowego, które wyniosło ok. 65 tys. osób. W miastach, z wyjątkiem
roku 1982, było ono zawsze dodatnie, na wsi, od 1957 r., ujemne. Również przełom obecnych
stuleci nie wpłynął na poprawę sytuacji. Likwidacja wielu zakładów pracy, ograniczenie pro−
dukcji i zatrudnienia w innych, spadek przeładunków w porcie szczecińskim nie są czynnikami
przyciągającymi tutaj ludzi. Wręcz odwrotnie, ludność z regionu szczecińskiego migruje
w poszukiwaniu pracy do innych obszarów i za granicę.

S t r u k t u r a  p ł c i  i  w i e k u

Rezultatem wymiany ludności, która dokonała się na Pomorzu Zach. po 1945 r., było
zupełnie odmienne ukształtowanie się struktury demograficznej ludności. Tak jak pierwsze 3−
–4 lata osadnictwa polskiego na Pomorzu Zach. zadecydowały o strukturze demograficznej
ludności, tak samo struktura ta wpływała w następnych latach w decydujący sposób na kształ−
towanie się struktury płci i wieku tej społeczności.

Istotne jest, że wewnętrzna struktura demograficzna osiedlającej się wówczas ludności
polskiej również okazała się bardzo zróżnicowana. U tzw. repatriantów ze Wschodu w struk−
turze płci występowała przewaga kobiet oraz istniało tu zjawisko wyższego przyrostu natu−
ralnego. Znaczna też była grupa osób powyżej 50. roku życia. Całkowicie odmienną grupę
tworzyli przesiedleńcy, a więc Polacy pochodzący z centralnych regionów Polski przedwrze−
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śniowej. Charakteryzowali się oni dużą prężnością biologiczną. Występowało tu mniej kobiet,
mało osób powyżej 50. roku życia, ale najwięcej mężczyzn samotnych w sile wieku (tzw. wiek
produkcyjny od 16 do 59 lat). Najmniej prężni byli autochtoni: przewaga kobiet oraz ludzi
starych powyżej 60. roku życia. Pomorze Zach. zostało więc w większości zasiedlone przez
ludzi młodych (głównie przesiedleńców).

Taka sytuacja pod względem płci i wieku pociągnęła za sobą określone skutki demogra−
ficzne: pomyślna koniunktura w kwestii kojarzenia małżeństw, a w konsekwencji wysoki przy−
rost naturalny już od samego początku tworzenia się tutaj nowej społeczności. Siłą rzeczy
następowało równocześnie, i to bardzo szybko, mieszanie się biologiczne wszystkich grup osie−
dleńczych. W związku z tym zanikały wprawdzie wszelkie różnice regionalne i kulturowe, ale
rosła szybko nowa zintegrowana społeczność polska. Ludność polska tego regionu (podobnie
jak i pozostałych ziem zachodnich) charakteryzowała się zawsze wysokim odsetkiem dzieci
i młodzieży w wieku do lat 14 (30% w 1950 r., 39% w 1960 r., 29% w 1970 r., 25% w 1983 r.,
29% w 1991 r. i 24% w 2000 r. (woj. zachodniopomorskie). Wskaźniki dzieci i młodzieży
w wieku 0–14 lat przekraczały wyraźnie przeciętne identyczne dla Polski. Po okresie 1950–
–1960 wzrastała w bardzo szybkim tempie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0–14
lat), przy równoczesnym spadku w grupie produkcyjnej, tj. w wieku 15–59 lat. Od 1960 r.
zaobserwowano natomiast znaczny spadek liczby dzieci w grupie przedprodukcyjnej (do 2000
r. spadek o ok. 15 punktów) oraz znaczny wzrost w grupie produkcyjnej (do 1977 r. wzrost o 12
punktów, w 1994 r. już 60%, a więc spadek o 8 punktów, a w 2000 r. lekki wzrost – do 63%). W całym
okresie 1950–2000 tylko grupa ludności poprodukcyjnej (powyżej 60 lat) wykazywała ustawiczny
wzrost: z 4,7% w 1950 r. do 8,3% w 1977 r., 10% w 1990 r., 11,9% w 1994 r. i 13,1% w 2000 r.

Takie ukształtowanie się struktury było wypadkową ruchów migracyjnych lat powojen−
nych oraz ruchu naturalnego. W pierwszym 15−leciu rosła przede wszystkim liczba osób do lat
14 jako rezultat wysokiego przyrostu naturalnego. Malała równocześnie grupa ludności w wie−
ku produkcyjnym (przesuwanie się tych roczników w wiek poprodukcyjny i w konsekwencji
ubytek naturalny). Dopływ większej liczby ludzi młodych do tej grupy wieku był hamowany
z powodu małych liczebnie roczników dzieci urodzonych w czasie II wojny światowej. Mniej
więcej od 1965 r. w wiek zdolności biologicznej zaczęły wchodzić niezwykle wysokie roczniki
„wyżowe” z lat 50.; grupa wieku produkcyjnego zaczęła gwałtowanie rosnąć, ale w latach 80.
zaczęła jednak szybko spadać. Ludność w tej grupie wieku zwiększała się głównie w miastach
kosztem wsi. Wystarczy podać, że tylko pomiędzy rokiem 1965 a 1977 ludność produkcyjna
w miastach zwiększyła się o ponad 100 tys. osób, gdy tymczasem na wsi wzrosła zaledwie
o ok. 9 tys. Notowany równocześnie spadek przyrostu naturalnego spowodował obniżenie się
liczby urodzeń, a co za tym idzie, wpłynął na zmniejszenie się liczby osób w wieku przedpro−
dukcyjnym. Tendencje w przyroście naturalnym będą tutaj okresowo rzutować na sytuację
w grupach wiekowych ludności. Grupa wieku poprodukcyjnego wykazywała normalne właści−
wości, ulegając stałemu wzrostowi. Społeczeństwo zachodniopomorskie należało wówczas do
społeczności bardzo młodych i dynamicznych. Z punktu widzenia procesu starzenia się ludno−
ści w latach 80. weszło ono zdecydowanie w okres starzenia się grupy drugiej, a więc do
przedpola starzenia się

Należy jeszcze zwrócić uwagę na wzajemne proporcje liczbowe kobiet i mężczyzn.
W pierwszych latach osadnictwa proporcje te kształtowały się pod przemożnym wpływem
ruchów migracyjnych, przybierając charakterystyczny i typowy obraz społeczności powstałej
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w wyniku migracji. Tak np. w 1945 r. wśród osadników polskich występowała zdecydowana
przewaga mężczyzn nad kobietami (aż o 100%). Dysproporcje te uległy pewnej zmianie na
korzyść w 1946 r. i nie były już tak drastyczne. Wśród pierwszych osadników przeważali lu−
dzie młodzi, w wieku produkcyjnym. Pewne ustabilizowanie się struktury pod względem płci
i wieku nastąpiło w 1948 r., i od tego czasu kształtuje się ona normalnie. Po 1955 r. stosunki
demograficzne Pomorza Zach. zaczęły wykazywać tendencje do wyrównywania się tej struktu−
ry do skali ogólnokrajowej.

Po 1950 r. zanikła przewaga mężczyzn nad kobietami, które od tego momentu zdobyły
nad nimi przewagę liczebną. Dysproporcje uległy prawie całkowitemu wyrównaniu ok. roku
1950 (100 na 100), by po kilkunastu latach liczba kobiet ponownie przewyższyła liczbę męż−
czyzn: w 1983 r. na 100 mężczyzn przypadało 101,7 kobiet, w 1994 r. 103,9, a w 2000 r. już
104,4. Ten wzrost przewagi kobiet w ostatnich latach jest również następstwem ujemnego sal−
da w ruchu wędrówkowym, w którym to zjawisku uczestniczyło więcej  mężczyzn  aniżeli kobiet
(patrz tabelka 3.).

Pomorze Zachodnie, podobnie jak i obszary pozostałych ziem zachodnich i północnych,
przeszło skomplikowaną a równocześnie niezwykle dynamiczną drogę procesów demograficz−
nych. W trakcie ich trwania wykształciła się nowa i oryginalna społeczność tej ziemi. Mówiąc
o tym, nie możemy zapomnieć, że równocześnie zbiegły się procesy społeczno−ekonomiczne
z procesami integracyjnymi. Ich przebieg, co zostało skrzętnie przebadane przez socjologów,
był bardzo dramatyczny. W ogólnym tyglu zróżnicowanej pochodzeniem społeczno−terytorial−
nym ludności tworzyły się nowe układy społeczne. Należało pokonać wiele przeszkód, uprze−
dzeń i nawyków, by Polak z Polesia czy Wołynia poczuł, że jest takim samym Polakiem jak ten
z Wielkopolski, Mazowsza czy Śląska, że różnice gwarowe czy też obyczajowe nie mogą sta−
nowić tamy uniemożliwiającej kształtowanie się jedności działania we wszystkich poczyna−
niach na polu społeczno−ekonomicznym.

Podejmując się dokonania ogólnej oceny ruchów ludnościowych w woj. szczecińskim za
okres powojennego 60−lecia, można wnioskować, że:

• po pierwsze, odbywały się w sposób cykliczny, z wyraźnymi okresami wahań w dynamice
tego zjawiska;

• po drugie, były wypadkową czynników politycznych, ekonomicznych i społecznych zaist−
niałych w Polsce Ludowej po 1945 r. (do 1990) oraz nowych tendencji zaistniałych w Polsce
demokratycznej już po 1990 r.;

• po trzecie, wskaźniki dynamiki tego ruchu kształtowały się podobnie jak w pozostałych
regionach Ziem Zachodnich i Północnych, a przekraczały bardzo wysoko wskaźniki ogól−
nokrajowe. Jest to m.in. dowodem na to, że społeczeństwo tzw. Ziem Odzyskanych znacz−
nie przewyższało swoją dynamiką rozwojową społeczności pozostałych ziem polskich.
Tendencje takie, choć minimalne, są jeszcze widoczne w chwili obecnej.
W skali ogólnopolskiej, w wyniku wieloletnich procesów demograficznych zachodzących

w Polsce po 1945 r., ludność państwa polskiego z ok. 20 mln Polaków na początku w 1946 r.
ludność mniejszości narodowych w tych procesach odegrała minimalną rolę) wzrosła do ok. 40
mln pod koniec Polski Ludowej. W analizach tych należy uwzględnić również rozmiary emi−
gracji politycznej i zarobkowej nielegalnej i legalnej (ob. ok. 1 mln osób) oraz wyjazdy stałe
wielosettysięcznej rzeszy autochtonów (ze Śłąska, Warmii i Mazur, Pomorza). Niezależnie od
kwestii ideologicznych i ustrojowych Polski Ludowej doszło w tym kraju do fenomenu demo−
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Tab. 4. Struktura pod względem płci i wieku w latach 1950−2003 (w proc.)

graficznego, prawdziwej „rewolucji demograficznej”, umożliwiającej autentyczne odrodzenie
narodowej substancji biologicznej ludności polskiej, zjawiska niespotykanego w dotychczaso−
wych dziejach tego kraju. Jest to dowodem, że nawet w najbardziej tragicznych sytuacjach
oraz klęskach narodowych naród polski wykazał niespotykaną wprost zdolność regeneracji
swoich sił biologicznych, a znajdując się w sytuacji prawdziwej zagłady biologicznej w czasie
okupacji niemieckiej, odrodził swoje siły witalne, wchodząc w autentyczną „rewolucję demo−
graficzną”.
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Czesław Plewka
Dyrektor CDiDN w Szczecinie

60 lat polskiej oświaty na Pomorzu Zachodnim

Minęło 60 lat od dnia, kiedy w 1945 roku w obrębie nowo uformowanej zachodniej granicy
Polski ze Szczecinem, Koszalinem i Słupskiem zaczęto tworzyć polską administrację tych ziem,
a następnie zagospodarowywać poszczególne sfery działalności społecznej, gospodarczej
i kulturowej. Za początek polskiej obecności na ziemiach pozyskanych przez Polskę po drugiej
wojnie światowej można przyjąć dzień 14 marca 1945 roku, kiedy to decyzją Rządu Tymcza−
sowego RP utworzono III Okręg Administracyjny „Pomorze Zachodnie”, a Pełnomocnikiem
Rządu na ten okręg uczyniono ppłk. Leonarda Borkowicza, który wraz z innymi delegatami
wyruszył 8 kwietnia 1945 roku z Warszawy z misją dotarcia do Szczecina – przyszłej stolicy
województwa – opanowania terenów, zabezpieczenia mienia i zagospodarowania odzyskanych
ziem. Przedstawicielem Ministerstwa Oświaty do tworzenia polskiej oświaty na Pomorzu Za−
chodnim został dr Stanisław Helsztyński, późniejszy pierwszy Kurator Okręgu Szkolne−
go Szczecińskiego.

Dzisiaj, po 60 letnim okresie oświatowych zmagań, w warunkach rozwiniętej sieci szkół
i placówek oświaty zachodniopomorskiej, od ponad roku funkcjonujących w strukturach pań−
stwa będącego pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, okres, w którym tworzono zręby
polskiej oświaty Pomorza Zachodniego, wydaje się bardzo odległy. W pamięci zacierają się
sylwetki i nazwiska wielu osób tamtego czasu. Trudno jest oddać w całości zaangażowanie,
wysiłek i entuzjazm tych, którzy stworzyli warunki do ciągłego doskonalenia systemu i wielu
procesów oświaty zachodniopomorskiej. Trudności te potęguje niewielka objętość tego mate−
riału, która uniemożliwia odniesienie się do wielu istotnych problemów związanych z uwarun−
kowaniami społecznymi, a głównie politycznymi, w jakich funkcjonowała oświata zachodnio−
pomorska w niniejszym 60−leciu. Dlatego zainteresowanych pełniejszym poznaniem wielu zło−
żonych procesów rozwoju, stagnacji czy regresu, a także regionalnych tradycji i doświadczeń
odsyłam do obszernego tekstu w książkach pod moją redakcją pt. „Z dziejów oświaty zachod−
niopomorskiej 1945–2002”, a także do „Leksykonu oświaty zachodniopomorskiej 1945–2005”.
W niniejszym artykule odniosę się jedynie do wybranych problemów ukazujących specyfikę
oświaty naszego regionu, poświęcając najwięcej miejsca pionierskim zmaganiom o polską szko−
łę na Pomorzu Zachodnim, wychodząc z założenia, że początki każdego działania są zwykle
najtrudniejsze i często jeszcze przez długi okres mają niebywały udział w tym, co zostało zapo−
czątkowane. Tak też było w przypadku tworzenia polskiej oświaty Pomorza Zachodniego.

Początki były bardzo trudne. Zniszczono w czasie działań wojennych (w różnym stopniu)
niemal całe terytorium Pomorza Zachodniego. Brakowało kadry, bazy, środków finansowych
i tradycji. Tu niemal wszystko trzeba było tworzyć od początku w warunkach trwającego od
zakończenia działań wojennych procesu wysiedlania ludności niemieckiej i osiedlania się lud−
ności polskiej, która przybywała z różnych stron Polski niemal od pierwszych dni zakończenia
II wojny światowej prawie do końca lat pięćdziesiątych. Ludność przybywająca na te tereny
była bardzo zróżnicowana tak pod względem społecznym, kulturowym, jak i narodowościo−
wym (bowiem po najliczniejszej grupie przesiedleńców z Polski centralnej przybywali tu wysie−
dleńcy z terenów wschodnich i reemigranci z krajów zachodnich). Duża część przybywających
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tu osadników nie umiała czytać i pisać, a przecież ruch osiedleńczy powodował, że niemal
z dnia na dzień rosła liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Dlatego admini−
stracja oświatowa od samego początku musiała niemal równolegle przejmować i zabezpieczać
ocalałe obiekty oświatowe, z których wiele zajęło wojsko, a część przeznaczono na szpitale,
a zarazem remontować pozyskane obiekty oświatowe i otwierać szkoły. Stąd początkowy okres
tworzenia polskiej szkoły był całkowitą improwizacją, w którym nie było mowy o wprowadza−
niu w życie ogólnie obowiązujących w kraju rozporządzeń, norm prawnych czy regulaminów.
Cały wysiłek koncentrowano na objęciu obowiązkiem szkolnym jak największej liczby dzieci
i młodzieży, a było to możliwe dzięki odwadze, zaangażowaniu i wielkiemu zapałowi pierw−
szego kuratora, niewielkiej grupy pracujących inspektorów szkolnych i kilkudziesięciu nauczy−
cieli przybyłych głównie z terenów zaburzańskich, a czasami także nauczycieli biorących udział
w tajnym nauczaniu w Polsce i na obczyźnie. Były to najczęściej pojedyncze osoby, ale trzeba
przyznać, że bardzo dobrze przygotowane do pracy pedagogicznej. Niewielka ich liczba nie
była jednak w stanie zapewnić nauki szkolnej coraz większej liczbie dzieci początkowo przyby−
wających w ramach akcji osiedleńczej, a także urodzonych na tych terenach w  wyniku wyso−
kiego przyrostu naturalnego. Dlatego trudności z objęciem nauką szkolną wszystkich dzieci w
wieku szkolnym i zorganizowanie dobrej sieci szkolnej występowały jeszcze przez wiele kolej−
nych lat, a władze oświatowe starały się o pozyskiwanie nauczycieli z innych rejonów Polski
i organizowanie na szeroką skalę akcji dokształcania nauczycieli i kształcenie nowych adeptów
kadr oświatowych.

Brak nauczycieli sprawiał, że do pracy w szkole zatrudniano niemal każdego, kto umiał
czytać i pisać i wyrażał chęć podjęcia takiej pracy. Stąd w roku szkolnym 1945/46 liczba na−
uczycieli niewykwalifikowanych sięgała 33%, a w latach następnych (latach lawinowo narasta−
jącej liczby dzieci w wieku szkolnym) sytuacja ta uległa gwałtownemu pogorszeniu, osiągając
w roku 1950/51 poziom aż 68% nauczycieli bez kwalifikacji. Był to ogromny problem i jedna
ze specyfik okresu powojennego naszego regionu.

Warto również pamiętać, że w pierwszym okresie tworzenia polskiej szkoły na Pomorzu
Zachodnim można było zaobserwować także ogromne zaangażowanie w ten proces miejscowej
administracji i lokalnych działaczy oświatowych. Może właśnie dlatego, mimo tak wielkich trud−
ności, pierwsze polskie szkoły udało się uruchomić jeszcze w kwietniu 1945 roku w powiecie
złotowskim i bytowskim, a następnie w miejscowościach położonych wzdłuż szlaków kolejo−
wych w powiatach stargardzkim, łobeskim, chojeńskim i choszczeńskim. W pierwszym roku
szkolnym, który formalnie trwał od kwietnia do 15 sierpnia 1945 roku, udało się uruchomić
162 szkoły powszechne (bo tak nazywały się wówczas obecne szkoły podstawowe), w których
było zatrudnionych 357 nauczycieli, a naukę pobierało 639 uczniów.

Trudności związane z uruchamianiem nowych szkół wiązały się również z brakiem bu−
dynków nadających się na cele oświatowe, których stan techniczny umożliwiałby wykonanie
w krótkim czasie i przy niedużych nakładach finansowych niewielkiego remontu. W czasie dzia−
łań wojennych i w okresie zaraz po ich zakończeniu na terenie całego dużego wówczas woje−
wództwa szczecińskiego uległo zniszczeniu ogółem 426 budynków szkolnych (w tej liczbie było
270 budynków szkół powszechnych, 12 szkół średnich, 9 szkół zawodowych, 5 zakładów
kształcenia nauczycieli i 130 przedszkoli). Z tego względu najpóźniej powstawały szkoły
w powiatach, w których obiekty oświatowe uległy największym zniszczeniom. Należały do nich
powiaty: nowogardzki, pyrzycki i kamieński. Dodatkową trudnością w odtwarzaniu zniszczo−
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nej bazy oświatowej był brak materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania najpilniej−
szych remontów. Natomiast dużym utrudnieniem natury organizacyjnej była dwukrotna zmia−
na siedziby kuratorium: pierwsza miała miejsce 7 maja 1945 roku, kiedy to władze oświatowe
na krótko przeniosły się z Piły do Szczecina, druga już w drugiej połowie maja, gdy na skutek
niejasnej sytuacji politycznej Szczecina trzeba było przenieść siedzibę Kuratorium do Koszali−
na, gdzie urzędowano do 26 listopada 1945 roku.

Niemal równolegle z upowszechnieniem szkolnictwa powszechnego na Pomorzu Zachod−
nim trwał proces tworzenia średniego szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. Działa−
nia związane z organizacją pierwszych średnich szkół ogólnokształcących rozpoczęły się już
w maju i czerwcu 1945 roku. Były to inicjatywy społeczności lokalnej, które głównie w więk−
szych miastach województwa (Białogard, Drawsko, Koszalin, Sławno, Słupsk, Szczecin, Wałcz
i Błotów) powoływały komitety organizacyjne, a władze oświatowe mianowały doświadczo−
nych dyrektorów, którzy przystępowali do prowadzenia zapisów kandydatów do szkół. W ten
sposób już 4 kwietnia 1945 roku rozpoczęto zajęcia w sześciu średnich szkołach ogólnokształ−
cących w Białogardzie, Drawsku, Koszalinie, Wałczu, Słupsku i Złotowie, 2 września w Szcze−
cinie, a następnie w Sławnie i Bytowie.

Podobnie przebiegał proces tworzenia szkolnictwa zawodowego, które w całym powojen−
nym okresie było ściśle związane z rozwojem społeczno−gospodarczym regionu. Za organizację
tego typu szkolnictwa był odpowiedzialny w pierwszym okresie Wydział Szkolnictwa Zawo−
dowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego, a po utworzeniu w województwie
w lutym 1949 roku Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego szkolnictwo to było organi−
zowane przez Dyrekcję Okręgową Szkolnictwa Zawodowego. Pierwszą szkołą zawodową
w województwie było Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Koszalinie, które rozpo−
częło działalność 3 września 1945 roku. Kolejne szkoły zawodowe rozpoczynały działalność
w różnych terminach, najczęściej w trakcie trwającego roku szkolnego 1945/46. Na podstawie
źródeł, które zachowały się w zbiorach archiwalnych, oraz nielicznej literatury dotyczącej tego
obszaru oświaty, można przyjąć, że najprawdopodobniej jeszcze do końca roku 1945 rozpo−
częły zajęcia następujące szkoły zawodowe: Liceum Pedagogiczne w Wałczu, Publiczna Szko−
ła Dokształcania Zawodowego w Wałczu, Miejskie Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe
w Szczecinie, Miejskie Liceum Techniczne w Szczecinie, Szkoła Przysposobienia Handlowego
I st. w Jastrowiu, Państwowe Gimnazjum Handlowe w Jastrowiu oraz Liceum Spółdzielcze
w Szczecinku. W kolejnych latach powstawały następne szkoły zawodowe w miejscowościach,
w których rozwijał się przemysł, rolnictwo i usługi. Szkolnictwo to było organizowane w odpo−
wiedzi na potrzeby gospodarki. Dlatego najwięcej powstających szkół kształciło młodzież
w zawodach i specjalnościach głównie gospodarki morskiej (przemysł stoczniowy, żegluga,
port, przemysł maszynowy, ale również transport i handel) oraz rolnictwa, które w wojewódz−
twie szczecińskim i koszalińskim rozwijało się coraz lepiej. Organizowano również szkoły
kształcące nauczycieli (głównie licea pedagogiczne i licea wychowawczyń przedszkoli).

Oprócz szkół zawodowych dla młodzieży zaczęto otwierać także szkoły dla dorosłych
oraz prowadzić egzaminy eksternistyczne, które były potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji
zawodowych i ukończenia średniej szkoły zawodowej, gimnazjum zawodowego i liceum za−
wodowego.

Pionierskie lata oświaty na Pomorzu Zachodnim to także okres tworzenia systemu opieki
nad dziećmi i młodzieżą – opieki, która na tych terenach miała szczególne znaczenie, a często
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stanowiła podstawę zwykłej egzystencji. Specyfika ta wynikała głównie z faktu, że na terenach
tych osiedlało się dużo rodzin, w których dzieci w wyniku działań wojennych straciły ojca,
a matka musiała samotnie zarabiać na utrzymanie i wychowanie rodziny. Należało więc oto−
czyć opieką nie tylko dzieci pozbawione rodziców, ale również te, których matki były zmuszo−
ne do podjęcia pracy zawodowej. Stąd od samego początku tworzenia sieci szkół powszech−
nych trwały prace nad zapewnianiem opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. Pierw−
sze przedszkola zostały uruchomione jeszcze w 1945 roku. Następne powstawały sukcesyw−
nie, w zależności od lokalnych potrzeb i możliwości. W styczniu 1946 roku na terenie całego
okręgu szkolnego było czynnych 57 przedszkoli, w których opieką otoczono 1683 dzieci,
a 1 września 1946 roku było ich już 150 z 6883 podopiecznymi. W okresie poprzedzającym
rozdział województwa szczecińskiego na późniejsze koszalińskie i szczecińskie (czerwiec 1950
r.) w całym okręgu szkolnym było 420 przedszkoli, w których opieką przedszkolną było obję−
tych 15 157 dzieci przez 527 zatrudnione wychowawczynie. Funkcjonowało także 18 państwo−
wych domów dziecka z 1243 podopiecznymi, 1 Społeczny Dom Dziecka TPD z 91 podopiecz−
nymi, 1 Społeczny Dom Dziecka Związku Uczestników Walk Zbrojnych o Niepodległość i De−
mokrację oraz 7 placówek opiekuńczo−wychowawczych.

Innym ważnym procesem całego okresu lat pięćdziesiątych była walka z analfabetyzmem
jako zjawiskiem masowym zarówno wśród osób starszych, jak i dużej części młodych roczni−
ków okresu powojennego. Wprawdzie walka ta była prowadzona w skali całego kraju, ale tu,
na Pomorzu Zachodnim, gdzie osiadła ludność była bardzo zróżnicowana pod względem po−
ziomu umysłowego, skala tego niekorzystnego zjawiska była szczególnie duża. Dlatego akcja
walki z analfabetyzmem była nie mniej ważna niż tworzenie sieci szkół, a liczba podmiotów
zaangażowanych w ten proces była szczególnie duża.

Kolejną specyficzną cechą oświaty Pomorza Zachodniego w okresie pionierskim była bar−
dzo ważna funkcja, jaką szkoła pełniła w procesach adaptacyjnych i integracyjnych. W środo−
wisku ludzi przybyłych najczęściej pod „przymusem” z różnych stron Polski oraz przesiedleń−
ców ze Wschodu, repatriantów ze Związku Radzieckiego i reemigrantów z krajów zachodnich
pozbawionych nadziei na powrót na opuszczone ziemie czynnikiem ułatwiającym a często
decydującym o pogodzeniu się z losem były dwie instytucje: Kościół i w szerszym zakresie
szkoła. Obecność nauczyciela i powstanie szkoły rodziło wśród osadników poczucie bezpie−
czeństwa, stabilizacji i przekonanie o trwałości tych ziem, wzbudzało w nich potrzebę mobili−
zacji do szybkiego usuwania zniszczeń wojennych, zagospodarowywania swoich małych oj−
czyzn. Posłanie dzieci do szkoły było więc zapowiedzią pełnej stabilizacji ich życia i zakończe−
nia wojennej poniewierki. Szkoła pełniła tu także ważną rolę integracyjną różnych
grup kulturowych, a istotnym czynnikiem integracji społeczeństwa był proces repolonizacji. Pol−
ska szkoła Pomorza Zachodniego musiała doprowadzić nie tylko do kulturowej unifikacji, lecz
również zadbać o wyrównywanie szans między środowiskiem wsi i miast. Zdarzało się często,
że w ławce w klasie pierwszej obok sześciolatka rozpoczynającego w trybie normalnym eduka−
cję szkolną zasiadał trzynasto− czy szesnastolatek nieumiejący czytać i pisać.

Wszystkie te specyficzne uwarunkowania procesu budowania polskiej szkoły na Pomorzu
Zachodnim były dalekie od norm charakteryzujących szkołę Polski centralnej. Różnice te były
szczególnie istotne w pierwszych latach okresu powojennego, ale w miarę stabilizacji sytuacji
społeczno−gospodarczej i politycznej stopniowo się zacierały, choć niektóre uwarunkowania,
specyficzne tylko dla tego regionu Polski, pozostały po dzień dzisiejszy. Zacieraniu się wielu
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różnic (szczególnie wynikających z uwarunkowań historycznych) sprzyjały wdrażane kolejne
reformy systemu oświatowego.

Zadania oświatowe lat 1950–1960 wynikały z planu sześcioletniego (lata 1950–1955) oraz
pięcioletniego (lata 1956–1960). Dotyczyły one przede wszystkim potrzeb zagwarantowania
pełnej powszechnej siedmioklasowej szkoły podstawowej, dalszego rozwoju szkół ogólno−
kształcących i zawodowych oraz form opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także rozwoju orga−
nizacji młodzieżowych i zwiększenia stopnia uspołecznienia młodzieży szkolnej oraz podnie−
sienia na wyższy poziom wyników nauczania i wychowania w szkołach wszystkich typów
i szczebli nauczania. Nadal dużo uwagi poświęcano procesowi dokształcania nauczycieli nie−
wykwalifikowanych, których tylko w szkołach podstawowych w roku 1950/51 było 61,4% całej
populacji. W roku szkolnym 1960/61 wskaźnik ten zmalał do 10%, choć jeszcze nadal był
znacznie wyższy niż przeciętna krajowa. Ważną kwestią było również kształcenie nowych na−
uczycieli, wywołane głównie potrzebą zatrudnienia dużej liczby nauczycieli szkół podstawo−
wych, do których wkraczały roczniki wyżu demograficznego. Stąd liczba tych nauczycieli wzro−
sła z 1520 w roku 1950 do 4484 w 1960 r. W tym okresie zostały utworzone pierwsze studia
nauczycielskie. Poważnym sukcesem było także powołanie w 1958 roku w Szczecinie Punktu
Konsultacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z początkiem roku 1950 uległy również likwidacji kuratoria oświaty i inspektoraty szkol−
ne. Sprawy szkolnictwa ogólnokształcącego i opieki nad dzieckiem przekazano nowo utworzo−
nym wydziałom oświaty działającym przy prezydiach rad narodowych. Ministerstwo Oświaty
decydowało jedynie o ogólnych limitach planów rozbudowy, finansowaniu szkolnictwa oraz
o programach nauczania i kierunkach wychowania. W czerwcu 1958 roku przywrócono kura−
toria okręgów szkolnych i inspektoraty szkolne. Istotnym utrudnieniem w procesie tworzenia
polskiej szkoły Pomorza Zachodniego tego okresu były częste korekty administracji terytorialnej.

Kolejne istotne zmiany w procesie budowania polskiej oświaty przypadają na okres lat
1961–1973. Uznano wówczas, że siedmioklasowa szkoła podstawowa nie daje uczniowi wy−
starczającego zasobu wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego specjalistycznego kształ−
cenia się i podejmowania pracy zawodowej. Dlatego Sejm PRL zdecydował o przedłużeniu
obowiązku nauczania o jeden rok, podejmując 15 lipca 1961 roku uchwałę „O rozwoju syste−
mu oświaty i wychowania”. Trzeba było zaprojektować nową sieć ośmioklasowych szkół pod−
stawowych, z siecią pełnowartościowych szkół zbiorczych, z klasami filialnymi dla młodszych
dzieci tworzonymi bliżej miejsca zamieszkania. Był to także okres, w którym zapoczątkowano
dowożenie dzieci do szkół oraz proces społecznego inwestowania w oświatę, głównie w ra−
mach zapoczątkowanej w 1958 roku akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Na
Pomorzu Zachodnim był to okres szczególnie dynamicznego rozwoju szkół zawodowych. Po
opracowaniu w 1967 roku bilansu zapotrzebowania na kadry zawodowe otwarto wiele no−
wych szkół zawodowych w powiatach, w których szkół takich nie było lub ich sieć była skrom−
na, a szkoły otrzymywały limit przyjęć, który był rygorystycznie przestrzegany i kontrolowany
przez władze oświatowe i władze partyjne. Ogólnie przyjęto, że na 1 ucznia liceum ogólno−
kształcącego powinno przypadać 3,4–4 uczniów szkół zawodowych.

Największym nierozwiązanym problemem do końca lat siedemdziesiątych był brak wy−
starczającej liczby miejsc w szkołach zawodowych dla dziewcząt kończących naukę w szko−
łach podstawowych. W końcówce lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych zary−
sował się znaczący rozwój szkół zawodowych prowadzonych przez zakłady pracy, tzw. szkół
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przyzakładowych. Był to także okres, w którym został bardzo mocno rozbudowany system
pomocy stypendialnej. Wydatki na stypendia w szkołach średnich przekraczały w tym czasie
25% wszystkich kosztów opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Dalsze zmiany systemowe miały miejsce od roku 1973, kiedy to Sejm PRL w październi−
ku 1973 roku, w przeddzień 200. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, podjął
uchwałę w sprawie systemu edukacji narodowej. Istotnym jej elementem była decyzja o wpro−
wadzeniu powszechnej szkoły średniej dla całej populacji młodzieży. Podstawowym ogniwem
nowego systemu edukacji narodowej miała być 10−letnia powszechna i obowiązkowa
dla wszystkich szkoła średnia. Spełnianie obowiązku szkolnego miało być poprzedzone co naj−
mniej rocznym pobytem dziecka w przedszkolu. Przyjęto, że docelowo dziesięciolatki powinny
funkcjonować w każdej gminie, a bazą do ich tworzenia powinny być głównie zbiorcze szkoły
gminne, których sieć zaczęto eksperymentalnie tworzyć w 1972 roku. Proces powoływania
zbiorczych szkół gminnych ostatecznie zakończono w roku szkolnym 1977/78. W roku szkol−
nym 1978/79 rozpoczęto okres praktycznego urzeczywistniania programu reformy systemu
edukacji (wprowadzając do klas pierwszych nowe plany i programy nauczania), który, jak się
później okazało, był pierwszym i ostatnim etapem praktycznego urzeczywistniania dziesięcio−
latki. Wydarzenia sierpniowe 1980 roku zapoczątkowały proces odnowy życia społeczno−poli−
tycznego kraju, co między innymi zaowocowało tym, że we wrześniu 1980 roku wycofano się
z dalszej realizacji założeń dziesięciolatki, przyjmując nową koncepcję o nazwie „Podstawowe
założenia projektowanego ustroju szkolnego i warunki jego realizacji”. Był to początek burzli−
wych dyskusji o dalszych losach polskiego systemu oświaty, trwających na fali zachodzących
procesów socjalistycznej odnowy demokratyzacji życia, zmian w organizacji pracy (od 1 wrze−
śnia 1981 roku wprowadzono do szkół pięciodniowy tydzień nauki szkolnej z wolną sobotą)
oraz porozumienia władz oświatowych z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Ostatecz−
nie 10 października 1984 roku Sejm PRL przyjął ustawę o zmianie ustawy „O rozwoju syste−
mu oświaty i wychowania” a MOiW program o nazwie „Główne kierunki i zadania w pracy
wychowawczej szkół”. Działania organizacyjne w szkołach Pomorza Zachodniego koncentro−
wały się głównie na tworzeniu warunków do wprowadzenia zmian programowych w szkołach
podstawowych (w późniejszym okresie także średnich ogólnokształcących i zawodowych),
zaspokojenia potrzeb kadrowych, poprawie efektywności kształcenia wszystkich typów szkół
oraz doskonalenia nauczycieli czynnie pracujących, a także doskonalenia procesu zarządzania
w oświacie. Był to okres nieustannych dyskusji oraz konsultacji środowiskowych, a także kolej−
nego nanoszenia zmian, poprawek i uzupełnień. Od roku 1989 rozpoczął się proces stopniowe−
go dostosowywania panujących wówczas rozwiązań prawnoorganizacyjnych do nowej rze−
czywistości, wynikającej z transformacji ustrojowej. Stopniowo tworzono warunki do unowo−
cześniania szkoły publicznej i zakładania szkół niepublicznych. Rozpoczęto proces decentralizacji
i demokratyzacji struktur oświatowych. Znacząco zwiększono uprawnienia dyrektorów szkół
i placówek oświatowych z jednoczesnym rozszerzeniem kompetencji opiniodawczych organów
społecznych (reprezentacje rodziców i uczniów).

W roku 1990 został zlikwidowany pośredni poziom zarządzania i nadzoru nad szkołami
(inspektorów oświaty). W miejsce zlikwidowanych inspektoratów oświaty i wychowania, które
funkcjonowały w każdej gminie, utworzono oddziały zamiejscowe Kuratorium Oświaty. Ich
zadanie polegało na prowadzeniu nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami i szkołami
podstawowymi w swoich rejonach działania.
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Początek lat dziewięćdziesiątych to okres stopniowego, ale systematycznego wzrostu licz−
by młodzieży podejmującej naukę w liceach ogólnokształcących, głównie ze względu na zała−
manie się gospodarki, co skutkowało tym, że absolwenci szkół zawodowych, którzy do tej pory
mogli wybierać oferty pracy, nagle stawali się w coraz większym stopniu bezrobotnymi. Był to
również okres znaczącego spadku procentowego wskaźnika liczby dzieci w wieku 3–6 lat ob−
jętych wychowaniem przedszkolnym, co w dalszej perspektywie oznaczało spadek liczby dzie−
ci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (początek zjawiska niżu demograficz−
nego). To także początek dramatycznego spadku nakładów na oświatę, co z oczywistych
względów rodziło wiele problemów i prowadziło do napięć społecznych.

Malejąca liczba uczniów w wieku szkoły podstawowej, a także wdrażanie (wymuszonych
niedoborami budżetowymi) programów oszczędnościowych spowodowały, że rozpoczął się
proces likwidacji małych szkół podstawowych (w tym głównie szkół wiejskich).

Duży wpływ na przemiany w całym systemie oświaty, a tym samym oświaty zachodnio−
pomorskiej, miało przyjęcie przez Sejm RP w 1991 roku ustawy „O systemie oświaty”, która
całościowo zaczęła regulować sprawy oświaty. Między innymi nakładała na gminy przejęcie
z dniem 1 stycznia 1992 roku przedszkoli, a od 1 stycznia 1994 roku również szkół podstawo−
wych (w późniejszym okresie dopuszczono możliwość negocjacji terminu przejęcia szkół podsta−
wowych, określając jednocześnie, że proces ten nie może trwać dłużej niż do 1 stycznia 1996 roku).

Koniec 1995 roku przyniósł oświacie zapowiedź kolejnych zmian legislacyjnych, obligując
tzw. duże miasta do przejęcia i prowadzenia – jako zadania własne – szkół ponadpodstawo−
wych i innych placówek. Na terenie naszego obecnego województwa zachodniopomorskiego usta−
wa ta odnosiła się do Szczecina i Koszalina, przy czym Szczecin jako jedyne z 46 dużych miast
w Polsce na mocy porozumienia Kuratora Oświaty z Prezydentem nie przejął do prowadzenia
szkół zawodowych; tworzyły one bowiem zwarty system placówek o zasięgu wojewódzkim.

Od 1 stycznia 1997 roku kuratoria oświaty stały się państwowymi jednostkami budżeto−
wymi wchodzącymi w skład administracji ogólnej, w województwie jako jednostki organiza−
cyjne, którymi kieruje kurator podległy wojewodzie.

Nadal trwały dyskusje o potrzebie wprowadzenia reformy systemu szkolnego, które za−
kończyły się ostatecznie podjęciem 25 lipca 1998 roku uchwały o zmianie ustawy o systemie
oświaty, na mocy której zdecydowano o trójstopniowym ustroju szkolnym: 6−letnia szkoła
podstawowa, 3−letnie gimnazjum oraz 3−letnie liceum profilowane.

Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju utworzono
województwo zachodniopomorskie z połączenia dotychczasowych województw koszalińskie−
go i szczecińskiego oraz części gorzowskiego i pilskiego. Od tego czasu organami prowadzący−
mi szkoły i placówki oświatowe, obok działających już samorządów gminnych, są również
samorządy powiatowe i województwa. W naszym województwie jest to 114 samorządów
gminnych i 21 powiatowych. Samorządy gminne prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe
oraz gimnazja. Obowiązkiem powiatów jest prowadzenie szkół policealnych, artystycznych,
specjalnych (podstawowe i gimnazja) oraz placówek opiekuńczo−wychowawczych, pracy po−
zaszkolnej i kształcenia ustawicznego (w tym centrum kształcenia praktycznego i centrum
kształcenia ustawicznego), poradni psychologiczno−pedagogicznych i innych poradni specjali−
stycznych, a także grupy placówek opiekuńczo−wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz in−
nych działających z mocy ustawy o pomocy społecznej. Samorząd województwa prowadzi
szkoły i placówki o charakterze regionalnym.

Cz. Plewka – 60 lat polskiej oświaty na Pomorzu Zachodnim
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1 września 1999 roku rozpoczął się pierwszy etap reformy strukturalnej. Zaingurowało po
raz pierwszy działalność 220 gimnazjów z liczbą 26 764 uczniów rozpoczynających w nich
naukę szkolną oraz z 1159 pełnozatrudnionymi nauczycielami. Drugi etap reformy struktural−
nej dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęto wdrażać z początkiem roku szkolnego
2002/2003, tworząc 3−letnie licea ogólnokształcące i sprofilowane, 4−letnie technika oraz za−
sadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 i nie dłuższym niż 3 lata.

W ostatnim roku 60−letniego okresu tworzenia polskiej szkoły na Pomorzu Zachodnim
(rok szkolny 2004/2005) stan posiadania oświaty był następujący: 618 placówek wychowania
przedszkolnego z 34 165 podopiecznymi; 539 szkół podstawowych z 122 371 uczniami; 309
gimnazjów z 73 799 uczniami; 64 licea ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej
z 8660 uczniami; 195 liceów ogólnokształcących na podbudowie gimnazjum z 34 499 ucznia−
mi; 116 szkół zawodowych dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z 9904 uczniami; 334
szkoły zawodowe dla absolwentów gimnazjów z 37 862 uczniami; 49 placówek oświatowych
z 2459 podopiecznymi; 32 placówki wychowania przedszkolnego z 62 429 podopiecznymi oraz
6 kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych z 805 słuchaczami, a także 24 placówki
doskonalenia nauczycieli.

To tylko niektóre fakty i refleksje z 60−lecia obecności polskiej szkoły na Pomorzu Zachod−
nim, które głównie jako przedłużenie procesów centralnych występowały w naszym regionie,
ale także specyficzne dla Pomorza Zachodniego były wynikiem zaangażowania samych na−
uczycieli, administracji oświatowej i działaczy oświaty, które w pewnym stopniu rzutowały
także na kraj.
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Wanda Zarzycka

Miejsce i rola kształcenia ogólnego
we wdrażaniu systemu oświaty na Pomorzu Zachodnim

Zmiany zachodzące w oświacie w ciągu 60 lat po II wojnie światowej były uwarunkowane
przeobrażeniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi w kraju. Szkolnic−
two ogólnokształcące, stanowiące bardzo ważny element całego systemu szkolnego, było rów−
nież poddawane przemianom. Ich zakres i intensywność były różne, zależne od miejsca i czasu
w dziejach Polski powojennej. Uruchomienie polskich szkół w 1945 r. na terenie Pomorza Za−
chodniego było zadaniem znacznie trudniejszym niż w Polsce Centralnej. Nie było wzorów,
tradycji, miała miejsce ciągła migracja osadników, którzy nie wierzyli w trwałe przyłączenie
tych ziem do Polski; zastaliśmy zniszczone budynki, brak sprzętu, podręczników, książek
a nade wszystko brak nauczycieli. Szkoły należały do pierwszych instytucji publicznych powo−
łanych do życia na Pomorzu Zachodnim. Pełniły nie tylko funkcję dydaktyczną i wychowawczą,
ale także integrowały napływających ze wszystkich stron osadników, tworzyły poczucie bez−
pieczeństwa i stabilizacji, likwidowały nastroje tymczasowości. Inauguracja roku szkolnego
2 września 1945 w I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie pod dyrekcją Jani−
ny Szczerskiej stała się ważnym wydarzeniem dla ludności polskiej, która niemal w całości
wzięła udział w tak doniosłej uroczystości, uważając, że szkoła ta jest symbolem polskiego
Szczecina.

Pierwsze szkoły powszechne na terenie naszego województwa powstały wiosną 1945 r.
głównie dzięki staraniom garstki zaangażowanych nauczycieli, którzy przybyli na tereny Po−
morza Zachodniego wraz z napływową ludnością z różnych stron kraju.

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu organizacja szkolnictwa odbywała się według
zasad przedwojennych, ale wkrótce nastąpiło duże zróżnicowanie w jego strukturze i organi−
zacji. Oprócz starych form istniały formy przejściowe i całkowicie nowe. Obok szkół siedmio−
klasowych istniały ośmioklasowe, obok szkół średnich składających się z czteroklasowych gim−
nazjów i dwuletnich liceów istniały czteroletnie licea. Główną troską władz oświatowych była
realizacja powszechności nauczania, co przy ciągle zmieniającej się liczbie uczniów zróżnico−
wanych pod względem wieku i stopnia przygotowania merytorycznego nie było rzeczą łatwą.
Nie wprowadzano także żadnych poważniejszych zmian programowych – podstawą naucza−
nia były programy przedwojenne, w których doraźnymi zarządzeniami wprowadzano niewiel−
kie zmiany w treściach nauczania, np. zagadnienia dotyczące historii regionu; podkreślano pol−
skość Pomorza Zachodniego oraz historycznego związku Polski z morzem.

W 1948 r. została przeprowadzona kolejna reforma szkolnictwa ogólnokształcącego.
1 września dotychczasowe gimnazja i licea ogólnokształcące uległy przekształceniu w jednolite
szkoły stopnia podstawowego i licealnego. Organizacja szkół ogólnokształcących po reformie
opierała się na wprowadzeniu :

• szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego (klasa I–XI)
• szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego (klasa VIII–XI)
• szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego (klasa I–VII).

Nie utrzymano przedwojennego podziału na licea humanistyczne, przyrodnicze i klasycz−
ne. Wywołało to szeroką dyskusję w środowisku pedagogicznym, dlatego reforma z 1961 roku
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zmieniła ten stan, wprowadzając klasy sprofilowane. Programy nauczania były też mocno prze−
ładowane. Wprowadzono nowe treści, nie likwidując starych, co najwyżej je korygując. Refor−
ma w 1948 roku zapoczątkowała stabilizację szkolnictwa ogólnokształcącego. Zasadniczym jej
celem było dążenie do utrwalenia powszechności nauczania w zakresie szkoły podstawowej
oraz dążenie do rozszerzenia kształcenia na poziomie szkoły średniej. W latach pięćdziesiątych
nastąpiło ogólne zahamowanie rozwoju średniego szkolnictwa ogólnokształcącego. Rozbudo−
wa przemysłu ciężkiego w okresie planu sześcioletniego wymagała wykwalifikowanych kadr
zawodowych, dlatego upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim przesunięto na szkol−
nictwo zawodowe. Do tego doszły jeszcze inne czynniki, np. wkraczający w wiek szkoły śred−
niej niż demograficzny. W skali całego kraju nastąpił znaczny spadek liczby liceów ogólno−
kształcących, ale w naszym województwie nawet minimalny wzrost z 17 liceów w 1950 roku
do 18 w roku 1958.

W 1961 roku sejm uchwalił ustawę „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”, która
zawierała główne kierunki nowej reformy szkolnictwa. Reforma wprowadzała ośmioletnią szkołę
podstawową oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące. Wydłużona o rok szkoła podstawowa
miała pozwolić na rozładowanie programu nauczania, lepsze przygotowanie do podjęcia na−
uki w szkole średniej oraz podniesienie ogólnego poziomu wiedzy i kultury społeczeństwa. Licea
ogólnokształcące miały przygotować młodzież do studiów wyższych oraz pracy zawodowej.

Po dość długich dyskusjach i sprzecznych opiniach zdecydowano się wprowadzić od roku
szkolnego 1970/1971 sprofilowane klasy liceum ogólnokształcącego. Początkowo były to klasy
matematyczno−fizyczne, później także humanistyczne oraz chemiczno−biologiczne. W roku
szkolnym 1975/76 w liceach ogólnokształcących w naszym województwie mieliśmy 95 od−
działów matematyczno−fizycznych, 40 oddziałów biologiczno−chemicznych, 52 oddziały hu−
manistyczne, 213 oddziałów podstawowych oraz 13 oddziałów z rozszerzonym programem
nauczania języka obcego. Jak widać, dużym powodzeniem cieszyły się klasy o profilu matema−
tyczno−fizycznym; było to w dużym stopniu związane z dalszym kształceniem absolwentów li−
ceum, którzy najchętniej podejmowali studia techniczne – głównie na Politechnice Szczecińskiej.

W latach siedemdziesiątych problemy oświaty i szkolnictwa w Polsce stały się ważnym
elementem zmian ówczesnego życia społecznego. W styczniu 1971 r. powołano Komitet Eks−
pertów dla opracowania Raportu o stanie oświaty w PRL. Komitet miał przeanalizować i oce−
nić stan polskiej oświaty oraz zaproponować działania zmierzające do modyfikacji i poprawy
stanu oświaty. W trakcie prac Komitetu i po ogłoszeniu raportu rozwinęła się w 1973 r. szero−
ka społeczna dyskusja na temat systemu oświatowego. Dość zgodnie podkreślano, że obecny
system oświaty wymaga zdecydowanych zmian, jest mało elastyczny, nie uwzględnia w do−
statecznym stopniu możliwości rozwojowych, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, jest zbyt
zachowawczy tak pod względem materiału nauczania jak i metod pracy dydaktycznej i wy−
chowawczej. Z tej społecznej dyskusji, a także decyzji władz oświatowych zrodziła się koncep−
cja, której istotnym elementem była decyzja o wprowadzeniu powszechnej szkoły średniej
(dziesięciolatki), powołanie zbiorczych szkół gminnych, upowszechnienie wychowania przed−
szkolnego oraz wdrażanie jednolitego systemu wychowawczego.

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego napotkało na dość duże trudności głównie
z powodu braku bazy lokalowej i kadry wychowawczej. Pewnym rozwiązaniem tego proble−
mu była budowa przedszkoli przyzakładowych. W zasadzie upowszechnienie wychowania
przedszkolnego udało się zrealizować, ale tylko w stosunku do dzieci 6−letnich. W roku szkol−
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nym 1977/78 – 99,8% dzieci w wieku 6 lat uczęszczało do przedszkoli lub ognisk przed−
szkolnych.

Dość pomyślnie rozwijały się szkoły zbiorcze; miały być szansą na poprawę poziomu
nauczania przede wszystkim w małych miejscowościach. W 1974 r. w naszym województwie
istniały 41 szkoły zbiorcze, a w latach 1977/78 proces powstawania tych szkół został
zakończony.

Na początku lat osiemdziesiątych sejm podjął uchwałę wstrzymującą reformę struktu−
ralną systemu edukacji z roku 1973, uzasadniając to brakiem odpowiednich warunków do jej
wprowadzenia. Odstępując od idei dziesięciolatki, podjęto jednak wysiłek zmiany planów
i programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich.

W latach 1987/88 Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło doraźne zmiany
w programach nauczania. Pozwoliło to nauczycielom szerzej niż dotychczas wykorzystywać
możliwość indywidualnego doboru treści kształcenia i eliminować zbędną wiedzę faktogra−
ficzną oraz hasła programowe o charakterze uzupełniającym i pomocniczym.

W lutym 1989 roku w naszym województwie przeprowadzono badania wyników naucza−
nia z języka polskiego i matematyki w klasie VIII oraz wybranego przedmiotu w klasie VII
w 55 szkołach podstawowych. Po zakończonych badaniach przeprowadzono analizę efektyw−
ności nauczania, która pozwoliła nauczycielom na korygowanie form i treści nauczania w za−
leżności od uzyskiwanych wyników. Wiedzę uczniów liceów ogólnokształcących sprawdzano
przede wszystkim podczas egzaminu dojrzałości, a szczególnie ważnym kryterium pracy szkół
były wyniki egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Był to egzamin zewnętrzny przeprowa−
dzany przez pracowników uczelni i był w tym czasie najbardziej obiektywnym sprawdzianem
osiągnięć uczniów. W 1989 roku wskaźnik przyjęć na studia w województwie wynosił 50,3%
przyjętych kandydatów w stosunku do liczby maturzystów w tym roku, a w Szczecinie 62,7%.
Niektóre szkoły osiągały dużo lepsze rezultaty: V LO – 81%, VI LO – 75,9%, I LO – 70,5% i II
LO – 63,5%. Dlatego też uczelnie szczecińskie, doceniając wysoki poziom nauczania w liceach
i wykorzystując możliwość jaką dawało rozporządzenie ministra edukacji narodowej, zdecy−
dowały się na przeprowadzenie wspólnych egzaminów dojrzałości i egzaminów wstępnych na
pierwszy rok studiów. Przykładem takiej współpracy były wspólne egzaminy w 1989 roku
Uniwersytetu Szczecińskiego z VI Liceum Ogólnokształcącym oraz Wyższej Szkoły Morskiej
z II Liceum Ogólnokształcącym.

Opracowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania wytyczne dotyczące pracy z uczniem
zdolnym mówiły o konieczności tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi uczniów
zdolnych dla rozbudzenia ich zainteresowań, rozwoju aktywności poznawczej i postawy twór−
czej. Mając na względzie konieczność właściwego przygotowania szkół do realizacji tych za−
dań, uwzględniając wcześniejsze doświadczenia i osiągnięcia szczecińskich nauczycieli, Kura−
torium Oświaty i Wychowania opracowało koncepcję pracy z uczniem uzdolnionym. W myśl
tej koncepcji, po przeprowadzeniu badań testowych uczniów uzdolnionych matematycznie,
utworzono w szczecińskich szkołach podstawowych klasy z rozszerzonym programem mate−
matyki. Pierwsza taką klasę zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 55. Nową formą pracy
były utworzone w Szczecinie, Policach i Goleniowie międzyszkolne koła przedmiotowe. Młodzi
naukowcy mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w spotkaniach klubów naukowych
powstałych przy Uniwersytecie Szczecińskim, mogli także brać udział w studenckich badaniach
naukowych. Organizatorami obu tych form byli pracownicy naukowi Uniwersytetu.

W. Zarzycka – Miejsce i rola kształcenia ogólnego we wdrażaniu systemu…



440 Rozdział VI – Z dziejów oświaty i kultury

Nowym formom organizacyjnym służącym optymalizacji rozwoju osobowości uczniów,
w tym rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań, była również podporządkowana działalność
szkół skupionych w zespole Szkół Twórczych oraz Klubu Przodujących Szkół. W 1986 r. pięć
szkół z naszego województwa zgłosiło akces i zostało przyjętych do Klubu Przodujących Szkół,
w tym dwie szkoły ogólnokształcące:

– Szkoła Podstawową w Osinie
– VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Szkoły zrzeszone w Klubie doskonaliły swoją pracę, wprowadzały nowe metody naucza−
nia, a szczególnie dużymi ich osiągnięciami było tworzenie klas autorskich, które powstawały
pod koniec lat osiemdziesiątych i były próbą odpowiedzi na poszukiwania szkoły alternatyw−
nej w stosunku do szkoły tradycyjnej, opartej na jednolitym systemie.

Formą pomocy materialnej dla uczniów szkół średnich były stypendia naukowe oraz sty−
pendia przyznane przez stowarzyszenie „Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci”. W Szczecinie
pierwszym stypendystą Funduszu był w 1985 r. uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego.

Wzorując się na krajowym stowarzyszeniu, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szcze−
cinie utworzyło Wojewódzki Fundusz na Rzecz Dzieci. W roku szkolnym1989/90 przyznano
stypendia 25 uczniom, zapewniono im równocześnie opiekę merytoryczną nauczycieli i pra−
cowników naukowych szczecińskich uczelni.

Podsumowania dotychczasowych osiągnięć dokonano podczas XI Sesji Postępu Pedago−
gicznego, która odbyła się w czerwcu 1989 roku i miała na celu wypracowanie nowych metod
i form pracy, które zrodziłyby się w trakcie dyskusji i wymiany doświadczeń.

Pomimo starań ze strony władz oświatowych nie udało się w naszym województwie
zwiększyć limitu przyjęć uczniów do liceów ogólnokształcących. Wskaźnik udziału młodzieży
w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia licealnego był niższy niż w kraju. Złożyło się na to
wiele przyczyn, ale jedną z głównych był brak bazy dydaktycznej. Z tego powodu liczba liceów
ogólnokształcących była stała od kilkunastu lat, co było szczególnie niekorzystne w latach
osiemdziesiątych w obliczu wkraczającego do szkół średnich wyży demograficznego.

Przeobrażenia ustrojowe i gospodarczo−społeczne na początku lat dziewięćdziesiątych nie
ominęły oświaty. Stopniowo wprowadzane zmiany objęły ustrój szkolny, treści i metody na−
uczania. Na początku należało rozwiązać problem napływu wyżu demograficznego do szkół
średnich. Skutecznym rozwiązaniem okazało się tworzenie zespołów szkół ogólnokształcących
w budynkach szkół podstawowych, w których liczba uczniów systematycznie malała. W roku
szkolnym 1990/1991 funkcjonowało już 29 liceów ogólnokształcących; w ciągu sześciu lat licz−
ba ich wzrosła do 66, co stanowiło 42,86% absolwentów szkół podstawowych województwa
szczecińskiego.

W szkołach ogólnokształcących zachodziły istotne zmiany zarówno w zakresie organiza−
cji, jak i programów oraz metod nauczania. Powstały licea pod patronatem wyższych uczelni,
np. XIII Liceum pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego a XIV Liceum pod patronatem
Politechniki Szczecińskiej. W ramach porozumienia kuratorium oświaty z landem Brandenbur−
gii i Meklemburgii utworzono w 1993 i 1994 roku licea polsko−niemieckie w Gartz i Lecknitz. W
1994 roku IX Liceum Ogólnokształcące uruchomiło pierwsze klasy dwujęzyczne, powstawały
szkoły społeczne organizowane przez stowarzyszenia. Najbardziej aktywne było Społeczne
Towarzystwo Oświatowe; z jego inicjatywy powstała już w roku 1989 szkoła podstawowa a
rok później liceum ogólnokształcące. Istotne zmiany zachodzą w nauczaniu języków obcych.
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Mimo braku nauczycieli już w 1993 roku we wszystkich szkołach wprowadzono język angiel−
ski i niemiecki, odstępując od nauki języka rosyjskiego.

W roku szkolnym 93/94 szkoły podstawowe zostały przejęte przez samorządy, które stały
się dla nich organem założycielskim. Dzięki uzyskanej z MEN subwencji i własnym środkom
polepszyła się sytuacja finansowa szkół. Szczególnie dało się to zauważyć w Szczecinie, który
w roku 1995 przejął także licea ogólnokształcące. Miasto przeznaczało dodatkowe środki na
zajęcia pozalekcyjne, podział na grupy na lekcjach informatyki i języków obcych, na promowa−
nie uczniów uzdolnionych poprzez ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Dla uzdol−
nionej młodzieży szkół podstawowych organizowano koła zainteresowań w najlepszych szcze−
cińskich liceach, licealistów zaś kierowano na dodatkowe zajęcia na Uniwersytet Szczeciński
i Politechnikę Szczecińską. Zmiany w systemie oświatowym ostatnich lat, zaangażowanie śro−
dowiska naukowego, a przede wszystkim zaangażowanie nauczycieli i uczniów, zaowocowały
dużymi osiągnięciami w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Na szczególne wyróż−
nienie zasługują I LO w Koszalinie i II LO w Szczecinie, a zwłaszcza „XIII”, która w rankingu
„Perspektyw” zajęła pierwsze miejsce w kraju.

Po wyborach parlamentarnych 1997 roku nowo powołany rząd Jerzego Buzka zapowie−
dział przeprowadzenie reformy oświaty. Projekt obejmował lata 1999–2002 i zakładał zmiany
organizacyjno−programowe. Zakładał utworzenie sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletnie−
go gimnazjum i trzyletniego liceum sprofilowanego, szkoły zawodowej pogimnazjalnej i poli−
cealnej. Ostatecznie w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego ustalono podział na sześciolet−
nią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Nowy system oświaty miał polegać na odchodzeniu od metody nauczania encyklopedycz−
nego na rzecz samodzielności szkoły, nauczyciela i ucznia. Samodzielność szkoły i nauczyciela
miała się przejawiać między innymi w dowolnym wyborze programów nauczania, z możliwo−
ścią opracowania własnych, oraz w wyborze podręczników. Szkoły mogły opracować własne
programy wychowawcze, systemy oceniania oraz perspektywiczne plany rozwoju. Opracowa−
ne przez MEN podstawy programowe były jednolite i miały obowiązywać we wszystkich szkołach.

Istotną zmianą było także wprowadzenie zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół.
Ostatecznym sprawdzianem miały być egzaminy zewnętrzne, jednolite, obiektywne i porówny−
walne w całym kraju. W szkole podstawowej reforma zapowiadała sprawdzian dla szóstokla−
sistów, w gimnazjum – egzamin gimnazjalny, a w liceum – egzamin maturalny. W maju 2002
roku po raz pierwszy przeprowadzono egzamin zewnętrzny w gimnazjum. Przeprowadzony
w formie pisemnej składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno–przyrodniczej.
Jego wyniki nie były najlepsze w naszym województwie: średnia uzyskanych punktów w części
humanistycznej wyniosła 29,6, a części matematyczno−przyrodniczej 26,1 (na 50 możliwych).
Lepiej wypadły gimnazja szczecińskie. W 2002 roku przeprowadzono także sprawdzian ze−
wnętrzny we wszystkich szkołach podstawowych wśród uczniów klas szóstych. Średnia woje−
wódzka liczba uzyskanych przez uczniów punktów wyniosła 28,3 (na 40 możliwych). Spraw−
dzian ten wykazał duże zróżnicowanie wiedzy i umiejętności w poszczególnych szkołach
naszego województwa.

W 2005 roku został przeprowadzony pierwszy nowy egzamin maturalny; składał się
z dwóch części: ustnej, którą oceniały zespoły egzaminacyjne powołane w szkołach, i pisemnej,
którą sprawdzali i oceniali egzaminatorzy zatrudnieni przez OKE. Egzamin maturalny w na−
szym województwie zdało 10 637 abiturientów, co stanowiło 82,09% zdających (średnia

W. Zarzycka – Miejsce i rola kształcenia ogólnego we wdrażaniu systemu…
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w okręgu 84,63%). Najlepiej wypadły egzaminy z języków obcych: angielski 99,7%, niemiecki
99,4% zdanych egzaminów, najsłabiej wypadł egzamin z matematyki 80,1%. Zdecydowanie
większą wiedzą i umiejętnościami wykazali się uczniowie liceów ogólnokształcących.

Wyniki egzaminów nie były najlepsze, a ich poprawa jest najważniejszym zadaniem na
najbliższy czas. Dzisiejsza szkoła musi przygotować społeczeństwo do kreatywnego uczest−
nictwa w tworzeniu współczesnej cywilizacji.
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Jerzy Rzetelski

Kształcenie zawodowe w praktykach edukacyjnych regionu

60 lat szkolnictwa, w tym i szkół zawodowych, na Pomorzu Zachodnim, które mamy za
sobą, budzi przede wszystkim w moim przypadku i moich rówieśników uczucie pewnego sen−
tymentu chociażby dlatego, że lata te były okresem naszej aktywnej pracy zawodowej. A kiedy
wracamy do przeszłości, to równocześnie analizujemy, jak obecnie widzimy to, czego udało się
dokonać i jakie z tego można wyciągnąć wnioski na bliższą i dalszą przyszłość.

Start szkolnictwa zawodowego na Ziemiach Odzyskanych w odróżnieniu od reszty kraju
był bardzo trudny, gdyż trzeba było zaczynać od zera. Powstające szkoły zawodowe w okręgu
szczecińskim, jak i w całej Polsce opierały się wówczas na przedwojennym ustroju szkolnictwa
zawodowego.

Warto w skrócie omówić pewne okresy istotne dla rozwoju szkół zawodowych.
• W sierpniu 1945 roku w Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego z siedzibą w Ko−

szalinie został powołany Wydział Szkół Zawodowych. I to był początek.
• W roku 1949 utworzono Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (CUSZ) jako naczelną

władzę powołaną do planowania, organizowania i zarządzania szkolnictwem zawodo−
wym, natomiast na szczeblach wojewódzkich powstały Dyrekcje Okręgowe Szkolenia Za−
wodowego (DOSZ). Tylko szkoły rolnicze pozostały jako szkoły resortowe. Powołanie
DOSZ−u w Szczecinie przyczyniło się do uporządkowania kierunków kształcenia, pojawi−
ły się nowe programy nauczania, określono normy wyposażenia w pomoce naukowe pra−
cowni i gabinetów przedmiotowych oraz wytyczono organizację warsztatów szkolnych.
W CUSZ−u jak i DOSZ−u znalazło się wiele osób z okresu przedwojennego, które swoją
wiedzę i doświadczenie mogły wykorzystać w praktyce. Jedną z takich osób w szczeciń−
skim DOSZ−u był mgr inż. Bolesław Briks, który przed 1939 r. pełnił funkcję dyrektora
Gimnazjum Mechanicznego w Grudziądzu, również i w Szczecinie, z przerwami w róż−
nych okresach, stał na czele DOSZ−u i w 1957 roku jako jego dyrektor przeszedł do Kura−
torium Okręgu Szkolnego, stając się wicekuratorem ds. szkolnictwa zawodowego.

• W 1951 roku Uchwałą Prezydium z 23 czerwca 1951 r. wprowadzono w życie nowy sys−
tem szkolnictwa zawodowego, podnoszący rangę szkoły zawodowej do pełnowartościo−
wego ogniwa systemu edukacyjnego w następujących formach: zasadnicze szkoły zawo−
dowe (ZSZ) z reguły 2−letnie, technika jako średnie szkoły zawodowe, przeważnie 4−letnie,
szkoły przysposobienia zawodowego (SPZ) dla młodzieży powyżej 16 lat niemającej ukoń−
czonej szkoły podstawowej i szkoły zawodowe (zasadnicze i technika) wieczorowe. Tym
samym przestała funkcjonować struktura z okresu reformy Jędrzejewiczowskiej. W roku
szkolnym 1951/52 w szczecińskim DOSZ−u było zarejestrowanych 17 szkół zasadniczych
zawodowych, w tym: 11 o kierunku metalowym, 3 – elektrycznym i po jednej o kierunku
budowlanym, drzewnym oraz odzieżowym. Natomiast w 11 technikach przeważały kie−
runki handlowe, w tym 5 o kierunku technicznym. Spośród 11 techników 10 było zlokali−
zowanych w Szczecinie.

• W roku 1958 powstały szkoły przyzakładowe dla pracowników młodocianych, oparte na
programach ZSZ.

• Ustawa z 15 VII 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania określiła system kształ−
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cenia zawodowego na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej; powstały 3−letnie
ZSZ i 5−letnie technika oraz na podbudowie ZSZ 3−letnie technika.
W późniejszym okresie zostały utworzone policealne studia zawodowe, jednoroczne

i dwuletnie, na podbudowie liceum ogólnokształcącego.
• Rok szkolny 1955/56 przyniósł znaczny rozwój szkół zawodowych dla pracujących, co

wynikało z zapotrzebowania gospodarki na podwyższanie kwalifikacji załóg.
• W roku 1975 powołano do życia zespoły szkół zawodowych, co niewątpliwie wpłynęło na

poprawę zarządzania pod wspólnym kierownictwem, lepsze wykorzystanie kwalifikacji
nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz korzystanie z pracowni i gabinetów przed−
miotowych.

• Od roku 1990 rozpoczęto próby dostosowywania szkół zawodowych do gospodarki ryn−
kowej. Przeprowadzona restrukturyzacja szkół zawodowych w nielicznych tylko szkołach
przyniosła pożądane efekty. Koszty utrzymania szkół zawodowych ograniczyły przede
wszystkim funkcjonowanie warsztatów szkolnych oraz możliwość korzystania ze stano−
wisk pracy do praktycznej nauki zawodu w zakładach przemysłowych. Uległy likwidacji
szkoły zawodowe przyzakładowe. Zaczęły się pojawiać nowe programy nauczania przed−
miotów zawodowych polegające na ich komasacji. Szkolnictwo zawodowe dla dorosłych
objęła w większości komercjalizacja. Pod koniec tego 60−lecia miała miejsce jeszcze jedna
reforma systemu oświaty, głównie strukturalna, której efekty będą znane za kilka lat.
Szkoły zawodowe w mijającym 60−leciu były powszechnie dostępne; ponad 80% kończą−
cych szkołę podstawową podejmowało w nich dalszą naukę: np. w latach 1980−85 od 17
do 19% w technikach i szkołach równorzędnych, od 4 do 6% w liceach zawodowych, od 53
do 56% w zasadniczych szkołach zawodowych, z tego około 25% w szkołach przyzakła−
dowych.

Kształtowanie bazy materialnej szkół zawodowych

Budynki były najczęściej pozyskiwane po szkołach ogólnokształcących lub innych obiek−
tach i tak dostosowywane, aby mogły spełniać funkcje dydaktyczne. Środki dydaktyczne do
nauczania przedmiotów zawodowych często wykonywano własnym sumptem. Były to pomy−
sły i projekty nauczycieli, inicjowane w pracach dyplomowych. Szczególnie w tych szkołach,
gdzie funkcjonowały technika dla pracujących, powstawały pojedyncze egzemplarze bądź całe
gabinety czy pracownie przedmiotowe. Pomoce po wycenie były wpisywane w majątek szkoły.
Powstał „swoisty ruch” na wykonywanie pomocy naukowych, odbywały się wojewódzkie prze−
glądy, na których można było uzyskać tytuł pracowni wzorowej lub wiodącej.

Brakowało również obiektów warsztatów szkolnych; najczęściej w początkowym okresie
były to pomieszczenia zastępcze. Wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządze−
nia, często przestarzałe, pozyskiwane od zakładów pracy, pozwalało jednak na prowadzenie
zajęć praktycznych.

Pierwsze nowe budynki warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem zorganizowano
w latach 60. (ZSM, ul. Hoża, ZSBO, ul. Willowa i TME, ul. Raciborza).

Warsztaty szkolne stanowiły rodzaj miniprzedsiębiorstw; były wydzielone z budżetu szkół,
kadrę stanowili pracownicy inż.− techn., produkcyjni i obsługowi – od kilku do kilkunastu osób.
Produkcja niektórych warsztatów była objęta planem narodowym. Warsztaty świadczyły usługi
dla innych szkół, wyroby zaś sprzedawano za pośrednictwem Centrali Zaopatrzenia Szkół



445

„Cezas” (np. warsztaty drzewne w Stargardzie Szczecińskim, w Kamieniu Pomorskim
i „metalówki” w Szczecinie). Warsztaty szkolne miały też za zadanie świadczenie usług dla
ludności (np. warsztaty odzieżowe, samochodowe gastronomiczne – posiadające restauracje
w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim). Front robót zapewniała warsztatom szkolnym głównie
właściwa kooperacja z zakładami produkcyjnymi.

Na przełomie lat 60. i 70. wybudowano szereg nowych obiektów szkół zawodowych roz−
mieszczonych równomiernie w regionie szczecińskim, tak aby miały kierunki zgodne z zapo−
trzebowaniem gospodarki w terenie, odciążając jednocześnie miasto Szczecin. Szkolnictwo za−
wodowe wzbogacało się w obiekty wraz z oddawaniem do użytku wielkich inwestycji, jak np.
Zakłady Chemiczne Police czy Elektrownia Dolna Odra w Gryfinie i inne.

W tworzeniu infrastruktury szkolnictwa zawodowego mają niewątpliwie swoje miejsce
szkoły resortowe i przyzakładowe oraz inne organizacje, jak Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego i Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy.

Kadra pedagogiczna szkolnictwa zawodowego

Kadra pedagogiczna powstawała wraz z rozwojem szkół zawodowych. Początkowo two−
rzyli ją nauczyciele, którzy zdążyli jeszcze pracować przed wojną; przychodzili z różnych stron,
stanowili rodzaj klamry łączącej pewne doświadczenia i tradycje szkół przedwojennych.

Najgorzej wyglądała sytuacja w grupie nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczy−
cieli zawodu.

Na potrzeby zasadniczych szkół zawodowych Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego
organizował w Ośrodkach Kształcenia Nauczycieli Szkół Zawodowych roczne Wyższe Kursy
Techniczno−Pedagogiczne (WKTP) do nauczania przedmiotów zawodowych i Kursy Nauczy−
cieli Zawodu (KNZ). Zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych w techni−
kach polegało głównie na przeszkoleniu pedagogicznym absolwentów podejmujących pracę po
ukończeniu wyższych uczelni o różnych kierunkach (techniczno−ekonomicznych itp.).

Do nauczania przedmiotów zawodowych angażowało się wielu specjalistów z przemy−
słu, przepisy zezwalały bowiem zwalniać na 6 godzin do pracy w szkole zawodowej. Była to
niesłychanie cenna pomoc, gdyż niektóre specjalistyczne przedmioty nie mogłyby być realizo−
wane bez dochodzących nauczycieli, ponadto miał miejsce bezpośredni kontakt z przemysłem.
       W przypadku nauczycieli zawodu było kilka dróg uzyskiwania kwalifikacji. W 1964 roku
powstało w Szczecinie Technikum Przemysłowo−Pedagogiczne (TPP) na podbudowie zasadni−
czej szkoły zawodowej, które funkcjonowało do 1972 roku. Technika Przemysłowo−Pedago−
giczne zostały przekształcone w Pedagogiczne Szkoły Techniczne a następnie w Pedagogiczne
Studium Techniczne (PST). W Szczecinie PST było zorganizowane w formie eksternistycznej.
Bardzo wielu nauczycieli zawodu o różnych specjalnościach skorzystało z tej formy, uzyskując
pełne kwalifikacje.

Z dużą pomocą przychodził nauczycielom Ośrodek Metodyczny, organizując np. kursy
wakacyjne, praktyki przemysłowe, lekcje koleżeńskie itp.

W skład rad pedagogicznych szkół zawodowych wchodzili nauczyciele o różnym wy−
kształceniu – od podstawowego do wyższego. Członkami rad pedagogicznych stawali się rów−
nież instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia w zakładach pracy.
W pracach rady pedagogicznej brali ponadto udział instruktorzy i wychowawcy zajęć pozalek−
cyjnych oraz wychowawcy internatu.

J. Rzetelski – Kształcenie zawodowe w praktykach edukacyjnych regionu
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Warunki realizacji procesów kształcenia praktycznego

Praktyczna nauka zawodu odbywała się w warsztatach szkolnych, również częściowo lub
całkowicie w zakładach pracy. W przypadku szkół przyzakładowych oraz szkół dokształcają−
cych zajęcia praktyczne zapewniali pracodawcy.

W przygotowaniu zawodowym zajęcia praktyczne, szczególnie w przypadku zasadni−
czych szkół zawodowych, mają decydujące znaczenie – stanowią do 50% czasu w planach
nauczania. W szkoleniu produkcyjnym wyróżnia się trzy metody: przedmiotową, operacyjną
i operacyjno−kompleksową.

Metoda przedmiotowa występuje w nauczaniu rzemiosła, co było charakterystyczne
w początkowym okresie szkół zawodowych. Natomiast rozbudowa przemysłu wymagała szko−
lenia produkcyjnego metodą operacyjno−kompleksową. Jednym z podstawowych zadań, z ja−
kimi borykały się warsztaty szkolne, był dobór właściwego asortymentu robót do treści progra−
mu nauczania. Pojawiała się przy tym często dyskusja: szkolenie czy produkcja. Rzecz jasna,
ważne było jedno i drugie. Wymagało to ciągłych zabiegów organizacyjnych związanych
z przebiegiem procesu dydaktycznego. Dobór asortymentu produkcji spełniającego wymaga−
nia ekonomiczne i dydaktyczne oraz możliwości technologiczne warsztatów szkolnych stano−
wiły podstawowy warunek w prowadzeniu nauczania praktycznego. Również organiza−
cja warsztatów, dobrze opracowane harmonogramy przechodzenia uczniów przez poszczegól−
ne działy warsztatów, wreszcie zaopatrzenie bez zakłóceń w surowce i narzędzia oraz zapew−
nienie w miarę stałego frontu robót było nieodzowne i zawierało w sobie walor wychowawczy,
mianowicie „wychowanie przez pracę”.

W pierwszej połowie lat 60. egzaminy końcowe ZSZ przebiegały z udziałem przedstawi−
cieli Izb Rzemieślniczych, jednak wkrótce tego zaniechano.

Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja programów nauczania zajęć praktycznych była
przedmiotem analizy ze strony Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Należy też podkreślić rolę
współpracy i pomocy zakładów przemysłowych, a w szczególności zakładów opiekuńczych
czy patronackich.

Zajęcia praktyczne w technikach miały nieco inne cele niż w ZSZ, były jednak nieodzow−
nym elementem przygotowania zawodowego.

W programach nauczania przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych przeważały
dotychczas treści związane z technologiami wytwarzania; obecnie zarysowuje się potrzeba
uwzględnienia w większym stopniu zagadnień dotyczących eksploatacji takich, jak: obsługa,
konserwacja, naprawy, remonty. Będzie to stwarzać potrzebę zapewnienia odpowiednich sta−
nowisk do nauki zawodu pod kątem pracy w usługach.

Poziom i wyniki nauczania w szkołach zawodowych
Zasadnicze szkoły zawodowe nie cieszyły się dobrym uznaniem społecznym, i tak jest do

dziś. Aspiracje rodziców i uczniów sięgały zwykle wyżej, szczególnie zabiegano o dostanie się
do szkół o tzw. kierunkach atrakcyjnych, jak: elektronika, samochodowe, gastronomiczne i eko−
nomiczne. Szkoły te zapewniały wysoki poziom, gdyż na jedno miejsce zgłaszało się po kilku
kandydatów; miało to również miejsce przy ubieganiu się na studia. Podobno „nie sztuka
uczyć tych, którzy sami chcą się uczyć”.

O wiele trudniejsze zadanie miały ZSZ, do których w dużej mierze przychodziła młodzież
nie z wyboru, a z konieczności. Mimo to szkoły potrafiły wyrobić w niej zamiłowanie do zawo−
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du oraz wyposażyć w niezbędne wiadomości i umiejętności. Odpad i odsiew wśród uczniów
oraz sprawność nauczania, a więc główne wówczas mierniki poziomu, nie odbiegały od śred−
niej krajowej.

Uczniowie szkół zawodowych brali również udział w różnych konkursach charakterystycz−
nych dla tego typu szkolnictwa, np. o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie, o złotą kielnię
w szkołach budowlanych i innych.

W technikach konkurs na najlepszą pracę dyplomową czy turniej wiedzy o wynalazczości,
organizowany przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, zapewniał wysoki poziom.

Szkoły województwa szczecińskiego z powodzeniem rywalizowały np. w krajowym kon−
kursie bhp „Szkoła Zawodowa – szkołą kultury i bezpieczeństwa pracy”, którego podsumo−
wanie w jednej edycji odbyło się w Szczecinie, a I miejsce przypadło TME.

W kształceniu zawodowym nie sposób pominąć roli i znaczenia przedmiotów ogólno−
kształcących, ich aspektów kształcących i wychowawczych, jednak o przygotowaniu zawodo−
wym decydują zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe w dobrze wyposażonych pracow−
niach i warsztatach szkolnych, stanowiąc przysłowiową „sól” tego szkolnictwa.

Zajęcia pozalekcyjne i sport

Młodzież szkół zawodowych, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, mogła kształto−
wać swoje postawy humanistyczne oraz rozwijać liczne zainteresowania i uzdolnienia. Zespoły
z wielu szkół miały okazję do zaprezentowania niejednokrotnie efektów artystycznych w mu−
zyce, tańcu, śpiewie, amatorskiej twórczości plastycznej, fotografii itp. Świadczą o tym różne
trofea i medale zdobyte podczas wystaw i festiwali.

Pomyślnie układała się współpraca z klubami sportowymi; wiele dyscyplin uprawianych
przez młodzież było okazją do wyłonienia talentów.

Internaty

Dzięki internatom istniejącym przy szkołach zawodowych wielu młodych ludzi mogło
uczęszczać do wybranych szkół. Miejsc jednak ciągle brakowało. W roku szkolnym 1970/71
w 34 internatach mieszkało 6607 wychowanków, a liczba dojeżdżającej codziennie młodzieży
wynosiła średnio około 3 tysięcy; 1500 uczniów mieszkało w tym czasie na stancjach.

Z poruszanej w moim wystąpieniu problematyki widać, jak ogromny obszar oświaty był
zagospodarowany przez szkoły zawodowe. Najbardziej dynamiczny rozwój szkół zawodo−
wych w naszym regionie przypadł na lata 70. W związku z rozwojem przemysłu przybyło
wiele nowych szkół o kierunku budowlanym, rolniczym i gospodarki morskiej.

Szkolnictwo zawodowe minionego okresu, również naszego regionu, sprawdziło się po−
przez absolwentów podejmujących pracę w Europie Zachodniej. Pochlebne opinie o przydatno−
ści zawodowej, szczególnie w grupie zawodów przemysłowych, potwierdzają skuteczność
i nowoczesność kształcenia w naszych szkołach. Zachodzi jednak obawa, że sytuacja może się
pogorszyć, jeżeli w dalszym ciągu będzie ubywać naturalnych warunków do prowadzenia zajęć
praktycznych oraz dobrze wyposażonych pracowni technicznych; bez praktycznej nauki zawo−
du, jak już wcześniej wspomniałem, proces przygotowania zawodowego jest wręcz niemożliwy.

Może przyjdzie czas ze względu na oszczędności, aby w przyszłości realizować przygo−
towanie do zawodu w oparciu o wykształcenie ogólne a następnie poprzez różnego rodzaju
kursy w systemie modułowym.

J. Rzetelski – Kształcenie zawodowe w praktykach edukacyjnych regionu
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W swojej wypowiedzi rozwinąłem szereg myśli, zarysowałem kilka wątków i refleksji
o naszej przeszłości i przyszłości. W opracowaniu autorstwa Czesława Plewki pt. „Oświata
Zachodniopomorska w latach 1945–2002” znalazło się faktograficzne i chronologiczne odzwier−
ciedlenie naszej minionej już działalności. Są to materiały na tyle obszerne, aby dyskusję
o minionym 60−leciu toczyć dalej.

Minione 60−lecie możemy też potraktować jako testament kolegów, którzy już od nas na
zawsze odeszli, a którzy swoją pracą wytyczali właściwe metody i kierunki działania.

Chciałbym mieć przekonanie, że nasi następcy będą czuli i podatni na wszystko, co niesie
teraźniejszość, a jednocześnie, korzystając z tradycji oraz doświadczeń przeszłości, będą two−
rzyć nową rzeczywistość.
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Karol Penar
St. wizytator, kierownik Oddziału Opieki nad Dzieckiem i Szkolnictwa Specjalnego
Wydziału Oświaty UM i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie
w okresie 1982–1991

Szkolnictwo specjalne i opieka nad dzieckiem

Organizacja opieki nad dzieckiem i szkolnictwa specjalnego
w latach 1945–1950

Na wyzwolone tereny Pomorza już w kwietniu 1945 r. zaczęli napływać pierwsi osadnicy.
W maju mieszkało na Pomorzu Zachodnim około 30 tys. ludzi, w tym wielu Polaków wywie−
zionych w czasie okupacji na przymusowe roboty, byli jeńcy wojenni oraz niewielka grupa
ludności rodzimej.

Tworzyły się zręby władzy administracyjnej. Wśród najważniejszych problemów do roz−
wiązania była oświata – organizacja administracji oświatowej, przygotowanie bazy szkolnej
i kadry nauczycielskiej do otwarcia szkół oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży.

Ministerstwo Oświaty objęło opieką dzieci od 3. do 18. roku życia. 1 lutego 1946 r. powo−
łano Departament Opieki nad Dzieckiem, w kuratoriach wydziały, a w inspektoratach szkol−
nych – referaty opieki nad dzieckiem.

Władze lokalne, zarówno samorządowe, jak i oświatowe, podejmowały działania, nie cze−
kając na  odgórne zalecenia. Taka była potrzeba. Najtrudniejszym problemem była baza –
zdewastowane i zniszczone obiekty oświatowe. Należało dokonać rozpoznania stanu i roz−
mieszczenia bazy. Okazało się, że okręg szczeciński i sam Szczecin miał liczne placówki opie−
kuńczo−wychowawcze. W Szczecinie duży kompleks zakładów był zlokalizowany przy ul.
Arkońskiej. Na terenie miasta funkcjonowały przed wojną zakłady specjalne – dla głuchych,
niewidomych i upośledzonych.

W Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego Wydział Opieki nad Dzieckiem rozpoczął
działalność dopiero 22 maja 1946 r. Do tego czasu władze samorządowe i organizacje społecz−
ne tworzyły placówki i różne formy opieki nad dzieckiem. I tak: w Koszalinie PCK zorganizo−
wał dom młodzieży, w Stargardzie Towarzystwo Przyjaciół Matki i Dziecka – dom dziecka.
Domy dziecka prowadziły już powiaty – Słupsk, Sławno, Darłowo, Bytów.

Sporą aktywność wykazały również władze samorządowe Szczecina. Wydział Opieki
Społecznej Zarządu Miasta już w listopadzie 1945 r. otworzył Samorządowy Dom Dziecka
przy ul. Matki Polki.1  Kierowniczką została Maria Słojewska, która była jednocześnie wycho−
wawczynią; zatrudniono również pielęgniarkę do opieki nad najmłodszymi, dwie osoby w
kuchni i pracownika gospodarczego. W 1947 r., gdy liczba podopiecznych wzrosła do 260,
pracowało tylko 3 wychowawców, 1 przedszkolanka, 1 higienistka i 4 osoby w kuchni.

W pierwszym okresie koncentrowano się na realizacji funkcji opiekuńczych. Większość
dzieci uczęszczała do szkoły powszechnej, kilkoro najzdolniejszych do gimnazjum, młodzież
starsza uczyła się zawodu w warsztatach zakładowych, a dzieciom przedszkolnym organizo−
wano zajęcia na miejscu. Wśród podopiecznych było kilkoro dzieci kalekich i opóźnionych
w rozwoju umysłowym. Praca wychowawcza z tak liczną i zróżnicowaną grupą wychowan−
ków była bardzo trudna. Trudności pogłębiały się wobec ciągłego napływu osieroconych
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i zagubionych  dzieci, które były w różnym wieku i na różnym poziomie umysłowym, zanie−
dbane i nieprzystosowane do życia. W tej sytuacji Maria Słojewska okazała się prawdziwą
„Siłaczką”. Potrafiła zorganizować wewnętrzne życie w placówce przy pomocy starszych
chłopców i dziewcząt, którzy pomagali wychowawcom i pracownikom obsługi.

Wydział Opieki nad Dzieckiem KOSS po zorganizowaniu kadry w samym kuratorium
i poszczególnych powiatach przystąpił do intensywnej pracy. Naczelnikiem Wydziału został
Władysław Drobny. Określono następujące zadania Wydziału:2

– organizację sieci domów dziecka,
– powołanie rodzin zastępczych,
– dożywianie dzieci,
– zorganizowanie akcja kolonii i wczasów,
– rozdzielanie przydziałów odzieży i żywności.

Domy Dziecka. Do domów dziecka przyjmowano sieroty, półsieroty i dzieci z najbiedniej−
szych rodzin. Z końcem 1946 r. było w okręgu 16 domów dziecka, w tym 4 prowadzone przez
organizacje społeczne.

Rodziny zastępcze. Wiele sierot znalazło opiekę w rodzinach zastępczych. W czerwcu 1946
r. umieszczono w nich 541 sierot, a we wrześniu już 1127. Rodziny otrzymywały zasiłki pie−
niężne oraz przydziały odzieży i żywność.

Dożywianie. Szkoły i przedszkola, które miały odpowiednie warunki, organizowały doży−
wianie. Pod koniec roku szkolnego 1945/46 dożywiano 18 475 dzieci, w tym 2475 w przed−
szkolach. W ciągu następnego roku dożywianiem objęto 79 534 dzieci, z czego 5815 w przed−
szkolach. Wzrost liczby dożywianych dzieci świadczy o przyroście ludności i rozwoju szkol−
nictwa na Pomorzu Zachodnim.

Kolonie i wczasy. W lipcu 1946 r. zorganizowano 13 kolonii dla 1991 dzieci, 16 obozów dla
2154 dzieci, 30 półkolonii i dziecińców dla 2057 dzieci. Natomiast w sierpniu 12 kolonii,
6 obozów i 18 półkolonii dla 4727 dzieci.

Łącznie w tych formach wypoczynku brało udział 10 920 dzieci. SP nr 1 w Szczecinie3

zorganizowała dużą kolonię w Międzyzdrojach. Kierownikiem jej był Władysław Sykuła,
a wychowawcami: Maria Dziatlik, Salomea Krygowska, Michalina Kubiaczyk, Helena i Włady−
sław Prynkiewiczowie, Tadeusz Suchan. Organizacją kolonii dla szczecińskich dzieci zajęło się
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego prezesem był w tym czasie lekarz, Lucjan Kor−
czewski. Przy organizacji kolonii i obozów zwracano uwagę na bezpieczeństwo. W wielu miejscach
napotykano na miny i niewybuchy, które usuwali saperzy przed rozpoczęciem wypoczynku.

Trzeba również przypomnieć, że w 1946 r. funkcjonowały w Szczecinie 3 żydowskie domy
dziecka oraz dom dziecka niemieckiego. Domami dzieci żydowskich opiekowało się Towarzy−
stwo Żydowskie „Ichud”. W placówkach przebywało 173 dzieci. Pod koniec roku placówki
zlikwidowano, a dzieci wyjechały z Polski.

Dom dzieci niemieckich był usytuowany na Niebuszewie. Obejmował opieką 70 dzieci
w wieku przedszkolnym. Placówką opiekował się Wydział Zdrowia Zarządu Miejskiego, a na−
stępnie kuratorium. W grudniu 1946 r. placówkę zlikwidowano, a dzieci odesłano do Niemiec.
Na marginesie tego zagadnienia wypłynęła bolesna sprawa dzieci – sierot autochtonicznych lub
zgermanizowanych, które nieświadomie polscy pracownicy i polskie dzieci nazywali „Niemca−
mi”.4 Ministerstwo Oświaty 14.08.1945 r. wydało w tej sprawie okólnik, w którym zalecono
dużą staranność w postępowaniu z tymi dziećmi.
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W latach 1947–1948 nastąpiło wiele zmian w organizacji opieki nad dzieckiem. Zlikwido−
wano samorządowy dom dziecka w Szczecinie, a podopiecznych przeniesiono do innych pla−
cówek. Jednocześnie podjęto starania o utworzenie Pogotowia Opiekuńczego, które miało być
placówką przejściową. Tymczasowo zlokalizowano je w budynku szpitala na Golęcinie i na
początku 1948 r. przyjęto pierwszych podopiecznych. Ostatecznie jednak Pogotowie Opiekuń−
cze otrzymało budynek przy ul. Łabędziej. Powołanie tej placówki znacznie poprawiło sytu−
ację wychowawczą w domach dziecka. Wychowankowie po obserwacji i wstępnej diagnozie
mogli być kierowani do sprofilowanych placówek opiekuńczo−wychowawczych.

Wśród wychowanków placówek opiekuńczych było coraz więcej dzieci kalekich, głuchych,
upośledzonych i zaniedbanych. Rejestracja dzieci w czerwcu 1947 r. wykazała 231 dzieci
z upośledzeniem, w tym 72 głuchoniemych.5 Należy stwierdzić, że dane te są niepełne i nierze−
telne. Trudno bowiem przyjąć, że rejestracja była odpowiednio przygotowana od strony mery−
torycznej. Miała jednak duże praktyczne znaczenie. Temat szkół specjalnych został wywołany
i podjęto działania w kierunku organizacji odpowiednich placówek.

Pierwsze informacje o formalnej organizacji opieki typu specjalnego pochodzą z początku
roku szkolnego 1948/49. Jak twierdzi Ryszard Czabański,6 w SP nr 2 przy ul. Bolesława Śmia−
łego powołano klasę specjalną dla dzieci o różnych rodzajach upośledzeń. Następnie w szkole
podstawowej przy ul. Wielkopolskiej powstała kolejna klasa specjalna.

Pierwszy zakład wychowawczy dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym został
uruchomiony 1 września 1949 r. przy ul. Wielkopolskiej 14. Zorganizowano klasy II–IV dla 54
wychowanków. Placówka nie zaspokajała jednak potrzeb. Skromna baza nie pozwalała na
dalszy rozwój. Szkolnictwo specjalne przez dłuższy czas rozwijało się zbyt wolno i nie mogło
zapewnić dzieciom fachowej opieki z braku bazy lokalowej i wykwalifikowanej kadry. Ale nie
tylko. Powstanie i rozwój szkolnictwa specjalnego napotykało również na niezrozumienie
i milczącą niechęć czynników odpowiedzialnych za rozwój oświaty i przysparzało wiele dodat−
kowych problemów ludziom oddanym dzieciom kalekim, upośledzonym, głuchym i niewido−
mym.

Dopiero w 1949 r., wobec dużych potrzeb, przystąpiono do remontu obiektów dla zakła−
du specjalnego w Moryniu (pow. Chojna) i w Renicach (pow. Myślibórz). Planowano również
otworzyć zakład dla dzieci głuchych.

W czerwcu 1950 r. nastąpił podział terytorialny: powstało woj. szczecińskie i koszalińskie.
Wg stanu na 1 XII 1950 r. woj. szczecińskie miało następujące placówki opiekuńczo−wycho−
wawcze:

6 domów dziecka – 480 wychowanków,
• 1 zakład specjalny – 86 wych.,
• 1 pogotowie opiekuńcze – 76 wych.,
• 1 schronisko dla nieletnich – brak danych,
• 2 ogrody jordanowskie – 200 wych.,
• 78 świetlic szkolnych – brak danych,
• 45 internatów – 2740 wych.

Pierwsze internaty powstały już w roku szkolnym 1946/47, przede wszystkim przy szko−
łach średnich. W ten sposób władze polityczne i administracyjne chciały umożliwić młodzieży
chłopskiej i robotniczej dostęp do szkół i poprawę jej sytuacji społecznej poprzez wykształce−
nie i zdobycie zawodu.

K. Penar – Szkolnictwo specjalne i opieka nad dzieckiem
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Rozwój szkolnictwa specjalnego
i opieki nad dzieckiem w latach 1951–1960

Po roku 1950 następuje centralizacja działalności opiekuńczo−wychowawczych.7 Ograni−
czono działalność organizacji społecznych. Z zakresu działania TPD wyłączono opiekę zakła−
dową, zlikwidowano Towarzystwo Burs i Stypendiów, rozwiązano Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ulicy. Stopniowo zostały upaństwowione domy dziecka i zakłady specjalne.

Decyzje te wynikały z Ustawy o terenowych organach władzy państwowej z 1950 r. Usta−
wa pozwoliła – z jednej strony – na ujednolicenie organizacji i finansowanie opieki instytucjo−
nalnej, z drugiej – ograniczyła inicjatywy społeczne. Aparat państwowy nie był dostatecznie
przygotowany do przejęcia całokształtu problematyki opiekuńczo−wychowawczej. Wkrótce
okazało się, że dominacja państwowej organizacji opieki nad dzieckiem odbija się niekorzyst−
nie na rozwoju pozostałych form opieki (szczególnie rodzin zastępczych, pomocy dla dzieci
w rodzinie i w szkole masowej).

W latach 50. obserwujemy narastanie wyżu demograficznego. Podjęto szeroki program
upowszechnienia oświaty, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego, organizacji czasu wolnego,
rozbudowy szkół i internatów, stypendiów i pomocy materialnej. Wymagało to dużych środ−
ków na szkolną służbę zdrowia, bazę dla sportu szkolnego, wypoczynku  i rozwój placówek
leczniczo−wychowawczych.

Szkolnictwo specjalne doczekało się wreszcie większego zainteresowania władz wobec
narastających potrzeb zapewnienia opieki dzieciom opóźnionym w rozwoju fizycznym, umy−
słowym i społecznym. Organizacji placówek specjalnych domagali się nie tylko pracownicy ku−
ratorium, ale również nauczyciele szkół masowych, placówek opiekuńczych i rodzice tych dzieci.

W 1951 r. określono szacunkowo liczbę dzieci specjalnej troski na 601, w tym:
• niedowidzących – 6,
• głuchoniemych – 51,
• przewlekle chorych – 120,
• upośledzonych – 203,
• moralnie zaniedbanych – 221.

W roku szkolnym 1951/52 funkcjonowały następujące placówki specjalne:
– zakład dla upośledzonych umysłowo w Szczecinie,
– zakład dla moralnie zaniedbanych w Renicach,
– zakład dla upośledzonych umysłowo w Moryniu,
– zakład dla przewlekle chorych w Nowogardzie,
– schronisko dla nieletnich w Szczecinie.

Wg informacji kuratorium, opieką otoczono zaledwie 410 dzieci, w tym 14 dzieci poza
woj. szczecińskim (dot. dzieci niewidomych).

We wrześniu 1953 r. został powołany PZW dla Dzieci Głuchych przy ul. Jagiellońskiej,
który – chociaż przyjmował dzieci spoza naszego regionu – w pełni zaspokajał potrzeby woj.
szczecińskiego. Budynek okazał się jednak nieodpowiedni, szczególnie ze względu na zagroże−
nie pożarowe. Przez wiele lat trwały starania o odzyskanie poniemieckiego zakładu dla głu−
chych przy ul. Mickiewicza, który znalazł się w posiadaniu Politechniki Szczecińskiej. Budynku
nie odzyskano i podjęto starania o budowę nowego.

Przez kilka lat sytuacja nie ulegała poprawie. Ciągle pewna liczba dzieci nie mogła być
kierowana do kształcenia specjalnego.
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W 1957 r. powstała nowa placówka – PZW dla Dzieci Niedosłyszących w Trzebieży oraz
szkoła szpitalna przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. Organizatorami placówki dla
niedosłyszących byli: Urszula Eckert i Stanisław Buchert. Pierwszą nauczycielką i wieloletnią
dyrektorką szkoły szpitalnej była Zofia Skrzypińska.

W 1958 r. powstały zakłady dla dzieci upośledzonych umysłowo w Świnoujściu i w Choj−
nie, w 1959 r. PZW dla moralnie zaniedbanych w Śliwinie Bałtyckim, PZW dla upośledzonych
umysłowo w Policach i PZW dla Dzieci Kalekich w Policach. Złagodziło to w sposób znaczący
dotychczasowy brak miejsc w placówkach specjalnych. Na szczególną uwagę zasługuje uru−
chomienie w Policach placówki dla dzieci kalekich, która była przeznaczona dla dzieci po cho−
robie Heinego−Medina. Oprócz wykształcenia podstawowego dzieci zdobywały tu również przy−
gotowanie do zawodu. Była to pierwsza placówka tego typu w Polsce i przyjmowała dzieci
z całego kraju. Organizatorem i wieloletnim jej dyrektorem był Włodzimierz Manik.

W 1958 r. powstaje w Szczecinie pierwsza szkoła specjalna przy ul. Narutowicza 19.
W 1960 r. zorganizowano na jej bazie szkołę zawodową o kierunku krawieckim i tapicerskim.
Szkoła zawodowa okazała się niezbędna ze względu na kontynuowanie nauki przez absolwen−
tów szkół podstawowych specjalnych. 1 stycznia 1962 r. została przekształcona w PZW nr 2,
co na dłuższy okres rozwiązało problem kształcenia absolwentów szkół i klas specjalnych. Pla−
cówka borykała się z dużymi trudnościami: brakowało programów dla szkół zawodowych
specjalnych i odpowiednio przygotowanych nauczycieli zawodu.

Mimo widocznego postępu i rozwoju szkolnictwo specjalne pracowało w trudnych wa−
runkach. Obiekty nie były dostosowane do potrzeb. Najczęściej były to budynki szkolne, które
nie nadawały się na potrzeby szkół masowych. Nie spełniały też wymogów placówek specjal−
nych, zwłaszcza internatów. Pod koniec lat 50. doszło do znacznego przegęszczenia. W 1959 r.
w zakładach specjalnych przebywało 1900 dzieci, w tym 338 ponad normę miejsc.

Nieco lepiej kształtowała się sytuacja w domach dziecka, bowiem na 538 miejsc przeby−
wało w placówkach 554 dzieci. Natomiast coraz dotkliwiej odczuwano w domach dziecka brak
odpowiednio przygotowanej kadry. Notowano dużą płynność opiekunów, spowodowaną m.in.
trudnościami w pracy wychowawczej. Na tle tych trudności narodziła się koncepcja tworzenia
mniej licznych rodzinnych domów dziecka.

W Szczecinie, w czerwcu 1958 r., powstał RDDz przy ul. Mącznej. Organizatorami pla−
cówki byli pp. Weronika i Grzegorz Dowlaszowie. Swoje wspomnienia z tej pionierskiej pracy
spisała W. Dowlasz w artykule pt. „To już 27 lat”.9

W 1960 r. powstały kolejne RDDz w Policach i w Dębnie Lubuskim.
Słabo natomiast rozwijały się rodziny zastępcze. Niskie stawki na dziecko nie zachęcały

do podejmowania opieki. W okresie od 1955 do 1960 r. w rodzinach zastępczych wychowywa−
ło się ok. 8000 dzieci, chociaż potrzeby były jeszcze większe. W tym czasie zaczęła się rozwijać
pomoc dzieciom we własnych rodzinach. Dzieci mogły otrzymać pomoc finansową lub mate−
rialną. W latach 1955–1959 z tej formy pomocy skorzystało w woj. szczecińskim 10 923 dzieci,
a 97 korzystało ze świadczeń w domu dziecka (wyżywienie, odzież, pomoce szkolne).

Trzeba również odnotować, że na naszym terenie funkcjonowały dwa Państwowe Ośrodki
Wychowawcze dla młodzieży greckiej. We wrześniu 1951 r.10 przeniesiono ze Zgorzelca do Polic
976 dzieci greckich i macedońskich. Zostały one umieszczone w 8 placówkach, które składały
się z 21 bloków mieszkalnych. Młodzież uczęszczała do polickich szkół, uczyła się również
języka ojczystego. W 1952 r. zorganizowano w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy ośrodek,
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który przejął z Polic absolwentów szkół podstawowych w celu zapewnienia opieki i pomocy w
czasie dalszej nauki w szkołach średnich, a nawet wyższych. Wielu uczniów uczyło się na te−
renie całej Polski, pozostając pod opieką tzw. grupy internatowej. Skierowano mnie nakazem
pracy do tej placówki w 1955 r. i mogę stwierdzić, że na skutek zabiegów polskich wychowaw−
ców wprowadzono do placówki grupę polskich dzieci. Pozwoliło to na pełniejszą integrację
młodzieży greckiej, polskiej i macedońskiej. W 1959 r. ośrodek został przeniesiony do budynku
przy ul. Jagiellońskiej. Liczba młodzieży greckiej zarówno w Policach, jak i w Szczecinie szybko
malała. W ramach akcji łączenia rodzin wielu wychowanków wyjechało do rodziców rozrzuco−
nych po całym świecie. Pozostali, w ramach rekwalifikacji byli oddawani pod opiekę rodziców,
a absolwenci szkół usamodzielniani. W Policach w 1962 a w Szczecinie w 1969 r. tzw. akcja
grecka została zakończona.

Również na naszym terenie, w Podgrodziu, utworzono Miasteczko Dziecięce na wzór
miasta pionierów w Arteku na Krymie. Otwarcie nastąpiło 4 lipca 1952 r. Jednocześnie mogło
tutaj wypoczywać ok. 1000 dzieci z całego kraju, dla których zorganizowano kino, teatr, weso−
łe miasteczko i największą atrakcję – kolejkę o długości 3,5 km. Życiem miasteczka kierował
samorząd. Funkcjonowała wewnętrzna służba gospodarcza i porządkowa. Bogaty był wybór
zajęć w różnych pracowniach, np. modelarskiej, szkutniczej, plastycznej, choreograficznej, kra−
joznawczej i innych. Miasteczko Dziecięce było „oczkiem w głowie” ówczesnych władz central−
nych i wojewódzkich.

Szkolnictwo specjalne w 1960 r. obejmowało opieką w naszym województwie zaledwie
0,91% ogółu dzieci w wieku szkoły podstawowej, podczas gdy w kraju – 1,75%.

 Tabela 1. Stan placówek specjalnych w 1960 r.

Rozwój szkół i placówek specjalnych w tych pierwszych najtrudniejszych latach był moż−
liwy dzięki ofiarnej pracy pionierów tego szkolnictwa. Należy do nich zaliczyć: Marię Słojewską,
Marię Marek, Weronikę Amelusik, Alicję Prawdzic, Wacława Wasielewskiego, Jana Wojciechow−
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skiego, Włodzimierza Manika, Urszulę Eckert, Henrykę Wawrzyniak, Halinę Florczak i wielu
innych.

Organizacja sieci szkół specjalnych i placówek opieki
nad dzieckiem oraz doskonalenie pracy w latach 1961–1972

Ustawa o rozwoju systemu oświaty z 1961 r. określiła, że kształcenie i wychowanie dzieci
i młodocianych przewlekle chorych, opóźnionych w rozwoju umysłowym i upośledzonych fi−
zycznie lub umysłowo odbywa się w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach przy
szkołach podstawowych lub ośrodkach szkolno−wychowawczych. Placówki kształcenia specjal−
nego miały zapewnić wychowankom odpowiednią do potrzeb wiedzę w dostępnym zakresie
i przygotowanie do zawodu.

Województwo szczecińskie było w zasadzie przygotowane do realizacji tych zadań.
W roku szkolnym 1961/62 stan placówek specjalnych przedstawiał się następująco:

• 16 szkół podstawowych specjalnych – 1630 uczniów,
• 9 oddziałów specjalnych przy szkołach masowych – 208 uczniów,
• 1 ZSZS – 41 uczniów,
• 12 zakładów specjalnych – 1736 wychowanków.

W opiece nad dzieckiem funkcjonowało:
• 1 pogotowie opiekuńcze – 112 wychowanków,
• 7 domów dziecka – 670 wychowanków.

Wśród placówek specjalnych brakowało w tym czasie na naszym terenie przedszkola spe−
cjalnego, placówki dla niewidomych, kolejnej szkoły zawodowej dla absolwentów szkół i klas
specjalnych dla upośledzonych umysłowo i zakładu wychowawczego dla dziewcząt. Pod ko−
niec lat sześćdziesiątych kuratorium oceniało, że dla dzieci upośledzonych umysłowo brak było
około 700 miejsc. Planowano organizację kolejnych domów dziecka w pow. Goleniów, Łobez,
Nowogard.11

Zarządzeniem MOiW z 29 czerwca 1961 r. wprowadzono nowe plany nauczania, a zarzą−
dzeniem z 5 września 1961 r. instrukcję programową dla szkół specjalnych na okres przejścio−
wy. W roku szkolnym 1962/63 zdecydowano, że uczniowie  niewidomi, niedowidzący, niedo−
słyszący, moralnie zaniedbani, przewlekle chorzy i kalecy mieszczący się w normie intelektual−
nej będą się uczyć w kl. I–III wg programów szkół masowych.

W szkołach dla dzieci upośledzonych i głuchych obowiązywały oddzielne progra−
my. Ważne dla szkolnictwa specjalnego jest Zarządzenie MOiW z 19 V 1966 r. wprowadzające
nowy statut szkoły podstawowej specjalnej, która stała się – niezależnie od rodzaju upośle−
dzenia uczniów – szkołą ośmioklasową, dostosowaną do potrzeb i możliwości poznawczych
uczniów.

Statut ODDz. został wprowadzony Zarządzeniem MOiW z 1 sierpnia 1964 r., a w maju
1965 r. wprowadzono nowy regulamin funkcjonowania placówek. Przepisy regulowały, że
domy  dziecka  są przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 3. do 18. roku życia, pozbawionych
opieki rodziny.

W latach 60. poprawiła się sytuacja dzieci wymagających umieszczenia w domach dziec−
ka. Powstały 4 nowe placówki – w powiecie myśliborskim, gryfińskim, kamieńskim i pyrzyc−
kim, zlikwidowano natomiast jeden z czterech domów w Policach. W ten sposób poprawiło się
ich rozmieszczenie i w 1967 r. nie było ich tylko w 5 powiatach. Trudna natomiast sytuacja
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powstała w Państwowym Domu Małego Dziecka w Stargardzie, gdzie 28 dzieci oczekiwało na
przeniesienie do innych placówek ze względu na warunki lokalowe. Brak było natomiast miejsc
w obu domach wczasów dziecięcych, które mogły przyjąć jednocześnie tylko 130 dzieci. Ozna−
czało to w praktyce, że każdy powiat mógł tylko jeden raz na dwa lata zorganizować turnus
dla dzieci ze swojego terenu.

Sieć szkół i placówek specjalnych w r. szk. 1966/67 powiększyła się o 4 jednostki. Na
uwagę zasługuje powołanie, zgodnie z potrzebami PZW w Policach, który miał szkołę podsta−
wową, klasy uzawodowionej dla uczniów przerośniętych, szkoły zawodowej o kierunku ogrod−
niczym z gospodarstwem pomocniczym, warsztatów szkolnych oraz internatu. Ucznio−
wie ZSZS odbywali praktyki poza zakładem – w Przedsiębiorstwie Ogrodniczym w Szczecinie
Gumieńcach, który był zakładem opiekuńczym. Wielu uczniów znalazło w tym przedsiębior−
stwie pracę po zakończeniu nauki.

W Szczecinie funkcjonowały 4 samodzielne szkoły specjalne, z tego aż 3 były zlokalizowa−
ne przy ul. Jagiellońskiej. Z tego powodu znaczna część uczniów dojeżdżała codziennie z od−
ległości ok. 10 km z terenu rozległego Szczecina.

W r. szk. 1968/69 w każdym powiecie funkcjonowała szkoła specjalna (samodzielna lub
w zakładzie wychowawczym) lub oddziały specjalne przy szkołach masowych.

W 1968 r. stwierdzono, że 410 dzieci nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu upośle−
dzenia, kalectwa lub choroby. Zmusiło to władze do przygotowania bazy dla nowych placó−
wek w Niemieńsku i Waniorowie.

Wśród uczniów szkół specjalnych największy odsetek stanowiły dzieci upośledzone umy−
słowo, dla których działało 7 zakładów i 8 samodzielnych szkół. Obejmowały one opieką 2248
dzieci. Wciąż  jednak ok. 950 dzieci nie mogło znaleźć opieki w placówkach. Część tych dzieci
objęto nauką w oddziałach specjalnych przy szkołach masowych. W roku szk. 1971/72 istnia−
ło 18 oddziałów dla 129 uczniów. Oddziały te borykały się z dużymi problemami. Brak było
odpowiednio przygotowanej kadry, a warunki, w których funkcjonowały klasy, były na ogół
niewystarczające. Uczniowie najczęściej nie mieli dostępu do sali gimnastycznej, pracowni.
Wielu uczniów nie mogło korzystać z dodatkowych zajęć, np. logopedycznych.

Tabela 2. Stan placówek specjalnych w roku szk. 1971/72
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Tabela 3. Oddziały specjalne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 1970/71

W roku szk. 1971/72 funkcjonowało w województwie 1 p.p.op. i 16 p.d.dz. o łącznej
liczbie 1164 miejsc. Nastąpiło znaczne zagęszczenie, aż do 1669 wychowanków. Na skierowa−
nie do placówki oczekiwało 231 dzieci, w tym 104 z postanowieniem sądu. Sytuację w domach
dziecka obrazuje tabela 4.

Tabela 4. Domy dziecka województwa szczecińskiego w roku szkolnym 1971/72

W szkolnictwie specjalnym brak było nowych, dostosowanych do potrzeb, obiektów. Do−
tyczyło to szczególnie PZW dla Dzieci Głuchych, który znajdował się w poklasztornym budyn−
ku przy ul. Jagiellońskiej. Wobec dużego zagrożenia pożarowego  straż pożarna wydała nakaz
zamknięcia obiektu. W 1967 r. rozpoczęto budowę przy ul. Szpitalnej. Po wylaniu fundamen−
tów prace przerwano. W 1969 r. zostałem dyrektorem tej placówki i wydeptałem wiele ścieżek,
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zanim udało się ponownie wprowadzić inwestycję do planu. Obiekt oddano do użytku
w styczniu 1972 r. i jest to jedyna placówka szkolnictwa specjalnego na terenie woj. szczeciń−
skiego zaprojektowana i wybudowana od podstaw dla dzieci głuchych.

W opiece nad dzieckiem pojawiły się zjawiska zaniedbania wychowawczego. Wiele dzieci
żyło w trudnych, niewydolnych wychowawczo rodzinach. W samych domach dziecka obser−
wowano nowe zjawisko. Jeżeli bezpośrednio po wojnie prawie 50% wychowanków stanowiły
sieroty, to w latach 70. wzrosła liczba sierot społecznych, kierowanych do placówek przez sądy,
a zmalała liczba sierot naturalnych. W tej sytuacji władze postanowiły kierować pomoc dla
dzieci w rodzinie i w szkole. Pomoc powinna mieć charakter profilaktyczny, aby nie dopusz−
czać do pogłębiania i utrwalania nieprawidłowości w rozwoju i wychowaniu dzieci.

Więcej środków finansowych przeznaczono na rozwój opieki przedszkolnej, dożywianie,
świetlice szkolne i zajęcia pozalekcyjne.

W latach 60. obserwujemy duży nacisk na doskonalenie pracy szkół i placówek. Rady
pedagogiczne organizowały samokształcenie, podejmując różnorodną tematykę szkoleniową.

Sekcja Szkolnictwa Specjalnego ZNP organizowała szkolenia dla nowych nauczycieli
i kursy dla wychowawców przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego, który obowiązywał
w tym czasie.13 Nauczyciele i wychowawcy placówek dla dzieci głuchych uczestniczyli przez
kilka lat w wymianie doświadczeń w ramach nieformalnego Międzywojewódzkiego Zespołu
Metodycznego, który skupiał placówki z Wejherowa, Sławna, Ostromecka, Poznania i Szczecina.

Sekcja Opieki nad Dzieckiem i Wychowania Pozaszkolnego ZNP realizowała w swoim
środowisku wiele różnorodnych zadań szkoleniowych. Dużo uwagi poświęcono upowszech−
nianiu najlepszych doświadczeń. Członkowie Zarządu Sekcji opracowali kilka tematów do
samokształcenia. W ramach wymiany doświadczeń odbywały się sesje wyjazdowe, m.in. do
Poznania, Katowic, Warszawy.

Po wielu zabiegach otwarto w I Studium Nauczycielskim w Szczecinie kierunek pedago−
gika specjalna, na którym pierwszymi wykładowcami byli pracownicy szkolnictwa specjalne−
go: Urszula Eckert, Henryka Wawrzyniak, Jan Wojciechowski, Walenty Filipowicz. W tym też
czasie powstało wiele inicjatyw, m.in. organizacja wystawy prac i osiągnięć szkół i zakładów
specjalnych. Pierwsza wystawa została zorganizowana w 1966 r. w PZW nr 1 przy ul. Jagiel−
lońskiej w Szczecinie.

Duży wkład w doskonalenie pracy nauczycieli i wychowawców wnieśli metodycy pracu−
jący w Okręgowym Ośrodku Metodycznym.

Szkolnictwo specjalne i opieka nad dzieckiem w latach 1973–1989

W „Raporcie o stanie oświaty w PRL” do najważniejszych zadań szkolnictwa specjalnego
zaliczono:

• kompensowanie deficytów fizycznych,
• korygowanie nieprawidłowości rozwojowych,
• zapewnienie w dostępnym zakresie wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Raport stwierdził, że istnieje pilna potrzeba kompleksowego rozwiązywania problemów
dzieci specjalnej troski. Postulowano, aby kształceniem specjalnym objąć te dzieci, którym nie
można pomóc w środowisku i w szkole masowej. Szkoły masowe powinny mieć możliwość
zarówno wykrywania, jak i pomocy dzieciom z trudnościami w nauce.

Kolegium MOiW wydało w listopadzie 1973 r. bardzo ważny dokument – „Wytyczne
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w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i pomocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami
rozwojowymi”. Za najważniejsze uznano następujące zadania:

• tworzenie systemu wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju fizycznym i psy−
chicznym dzieci,

• organizowanie pomocy korekcyjnej,
• zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
• zapobieganie zaburzeniom zachowania.

Wzrosła rola poradni wychowawczo−zawodowych, a w dużych szkołach masowych wpro−
wadzono stanowisko pedagoga szkolnego.

W celu wykrywania nieprawidłowości rozwojowych wprowadzono tzw. bilanse zdrowia
dzieci w wieku 2, 4, 6, 10, 14 i 18 lat oraz zapisy dzieci do szkół z rocznym wyprzedzeniem.
Pierwszy bilans wykazał, że w całym kraju zaburzenia w rozwoju psychoruchowym i zacho−
waniu wykazywało 4,5% dzieci 2−letnich i 4−letnich, a wśród 6−letnich aż 15,5%. Sytuacja
w naszym województwie była podobna. Wystąpiły braki miejsc dla około 1500 dzieci w szkol−
nictwie specjalnym i w placówkach opiekuńczych.

Władze oświatowe podjęły decyzję o dalszym rozwoju szkolnictwa specjalnego. Zorgani−
zowano 3 nowe zakłady – w Ognicy, Dargobądziu i Ościęcinie oraz rozbudowano obiekty
w Chojnie i Świnoujściu, co dało dodatkowo 240 miejsc.

W okresie od 15 lutego do 15 marca 1976 r. kuratorium przeprowadziło inspekcję mającą
na celu ustalenie rozmiarów zjawiska zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku szkoły podsta−
wowej. Sytuację w tym zakresie przedstawia tabela.

Tabela 5. Dzieci z odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym w szkołach
podstawowych województwa szczecińskiego wg stanu z 1 września 1975 r.

Zestawienie wykazało, że zaburzenia rozwojowe dotyczyły aż 17,4%, czyli 18076
na ogólną liczbę 103 700 uczniów. Kierowano je do grup dyspanseryjnych, zajęć korekcyjnych

K. Penar – Szkolnictwo specjalne i opieka nad dzieckiem



460 Rozdział VI – Z dziejów oświaty i kultury

i wyrównawczych, gimnastykę leczniczą i turnusy zdrowotne w domach wczasów dziecięcych.
Szkolnictwo specjalne woj. szczecińskiego zaspokajało potrzeby  w zakresie opieki nad

dziećmi głuchymi, niedosłyszącymi, kalekimi i społecznie niedostosowanymi. Placówki te mia−
ły charakter międzywojewódzki. W szkolnictwie dla dzieci z wadami słuchu oprócz aparatów
indywidualnych pojawiły się stacyjne aparaty słuchowe, które umożliwiły wykorzystanie resz−
tek słuchowych uczniów w czasie lekcji.  W Zakładzie dla Dzieci Kalekich wprowadzono szpi−
talik dla dzieci po zabiegach operacyjnych. Dzieci te były nauczane indywidualnie. Trudniejsza
sytuacja istniała w szkolnictwie dla dzieci upośledzonych.

Jedynie dzieci niewidome i niedowidzące nie miały na naszym terenie odpowiedniej pla−
cówki. Rodzice niechętnie oddawali małe dzieci do zakładów na terenie kraju. W roku 1983
podjęto z inicjatywy rodziców14 próbę utworzenia klas dla dzieci niewidomych i niedowidzą−
cych w Szczecinie. Wobec braku miejscowej kadry sprowadzono z Wrocławia kwalifikowaną
nauczycielkę ze szkoły dla niewidomych.

Dużą pomoc w organizacji klas wykazał Polski Związek Niewidomych i Spółdzielnia In−
walidów Niewidomych. Klasy zorganizowano w budynku PW–Z nr 3 przy ul. E. Plater jako
filię SP nr 11 w Szczecinie, która otrzymała dodatkową pomoc finansową, a 2 nauczycieli skie−
rowano na studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki. Przez kilka lat funkcjonowały kla−
sy I–IV, jednak liczba dzieci nie pozwalała na rozwijanie filii. W następnych latach klasy były
łączone, a po ukończeniu kl. IV uczniowie byli kierowani do zakładu dla niewidomych
w Owińskach k. Poznania. W 1989 r., wobec braku odpowiedniej liczby uczniów, klasy te
zlikwidowano.

Nauczyciele szkół specjalnych z dużą niecierpliwością oczekiwali na podręczniki szkolne.
Do 1973 r. w szkołach dla dzieci głuchych korzystano z elementarza W. Tułodzieckiego pt.
„Czytam i piszę”. Był to jedyny podręcznik w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele korzystali
z podręczników dla szkół masowych. Stanowiło to poważny problem w planowaniu i organi−
zacji nauczania. Dopiero po 1973 r. w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych powstała
redakcja podręczników i pomocy naukowych dla szkół specjalnych. Ukazanie się pierwszych
podręczników powitano w środowisku nauczycielskim z dużym zadowoleniem.

Mimo uwag co do jakości podręczników jedno stało się jasne, że potrzeby szkolnictwa
specjalnego znalazły się w sferze praktycznych rozwiązań władz oświaty. W Ministerstwie
Oświaty i Wychowania  powstał Departament Szkolnictwa Specjalnego, Profilaktyki i Resocja−
lizacji, który  przyczynił się do stopniowego wyrównywania braków w wyposażeniu szkół
w aparaty słuchowe, specjalistyczne pomoce dla niewidomych i głuchych i produkcję pomocy
naukowych. Ukazało się w tym czasie wiele regulacji prawnych.

W 1984 r. PZW przekształcono w Specjalne Ośrodki Szkolno−Wychowawcze i Państwowe
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.15

W latach osiemdziesiątych z inicjatywy metodyków kształcenia specjalnego i samych na−
uczycieli organizowano spartakiady sportowe i przeglądy artystyczne zespołów tanecznych
i muzycznych. Były to bardzo wartościowe inicjatywy.  Mobilizowały one placówki, nauczycieli
i wychowawców do doskonalenia pracy, dawały możliwość eksponowania osiągnięć, a dzie−
ciom wiele satysfakcji. Duże zasługi dla rozwoju sieci szkół specjalnych i doskonalenia pracy
położył wieloletni wizytator kuratorium, Jan Wojciechowski.

Pod koniec lat 80. stan szkolnictwa specjalnego przedstawiał się następująco:
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Tabela nr 6. Kształcenie specjalne w województwie szczecińskim w latach 1978–1988

* Brak danych dotyczących liczby uczniów w latach 1986/87, 1988/89. Regulacje prawne
z 1984 r. pozwalały na dalsze doskonalenie kształcenia specjalnego. W szkolnictwie masowym
organizowano gabinety terapii pedagogicznej i prowadzono zespoły dla uczniów ze specyficz−
nymi trudnościami w nauce. Szkoły masowe prowadziły również nauczanie indywidualne
dzieci ze swego rejonu uznane za niezdolne do nauki w warunkach szkolnych. Nauczanie ich
uznano za domenę kształcenia specjalnego.

W opiece nad dzieckiem „Raport…” wyodrębnił 3 grupy problemów:
1. Całkowita opieka nad dziećmi osieroconymi, pozbawionymi rodziny, dziećmi zwanymi

sierotami społecznymi i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo.
2. Czasowa opieka nad dziećmi podczas pracy rodziców i dziećmi, które żyją w niezadowa−

lających warunkach domowych.
3. Uzupełnienie opieki sprawowanej przez rodzinę i szkołę.

W zasadzie na terenie naszego województwa realizowano pełny zakres opieki nad dzieć−
mi, oczywiście na miarę istniejących warunków. W planach rozwoju ujęto otworzenie trzeciego
domu wczasów dziecięcych oraz rozwój placówek wychowania pozaszkolnego.

Państwowe Domy Wczasów Dziecięcych miały 185 miejsc. Zapewniały dzieciom o nieza−
dowalającym stanie zdrowia pobyt i leczenie w odpowiednich warunkach klimatycznych pod−
czas 6−tygodniowych turnusów oraz kontynuowanie nauki w zakresie kl. II–V. W latach 1980–
–1988 z pobytu w tych placówkach skorzystało 11 110 dzieci.

Opiekę częściową w szkołach pełniły świetlice i półinternaty, w których dzieci przebywały
podczas pracy rodziców.

W latach 1975–1989 systematycznie malała liczba internatów na skutek rozwoju sieci
szkół ponadpodstawowych w terenie. Wykształcenie średnie stało się dostępnie w pobliżu
miejsca zamieszkania. Powstał jednak problem dojazdu do szkół. W tej sytuacji zaczęto orga−
nizować świetlice dworcowe dla młodzieży.

W latach 80. znacznie wzrosły nakłady na wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizowano
półkolonie, kolonie, obozy wędrowne, obozy sportowe, biwaki, dziecińce dla dzieci wiejskich.
Wzrosła aktywność w tym zakresie organizacji młodzieżowych, a szczególnie ZHP. Towarzy−
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stwo Przyjaciół Dzieci skupiało się na pomocy dzieciom najbiedniejszym i dzieciom specjalnej
troski. W ramach TPD powstawały koła pomocy dzieciom, które w późniejszym okresie stały
się organizacjami samodzielnymi.

Wrosła liczba dzieci korzystających ze stypendiów. Z tej formy pomocy korzystała mło−
dzież mieszkająca w internatach oraz osiągająca wybitne wyniki w nauce.

W 1987 r. kierownictwo Kuratorium Oświaty i Wychowania na posiedzeniu wyjazdowym
w SOS−W dla Dzieci Kalekich w Policach dokonało oceny funkcjonowania szkolnictwa specjal−
nego w województwie szczecińskim. W wyniku tego posiedzenia przyjęty został program dzia−
łania do 1990 r., w którym zawarto między innymi następujące zadania:

• zmianę usytuowania szkół specjalnych w Szczecinie,
• powołanie samodzielnej placówki na bazie klas specjalnych w Pyrzycach, Kamieniu  Po−

morskim i Goleniowie,
• utworzenie nowych oddziałów specjalnych przy szkołach w Gryficach, Łobzie i Trzebiatowie,
• przeprowadzenie remontu i rozbudowy w niektórych placówkach.

W toku realizacji powyższego programu zorganizowano nową placówkę w Szczecinie.
1 września 1989 r. został otwarty SOS−W nr 4, przy ul. Pokoju. Dzięki temu dzieci z peryferyj−
nych dzielnic Szczecina mogły się uczyć bliżej swego miejsca zamieszkania. Rozwiązano
w ten sposób  problem niewłaściwej lokalizacji placówek specjalnych w mieście.

Zgodnie z programem, udało się w 1990 r. powołać na bazie klas specjalnych samodzielne
szkoły w Goleniowie i Kamieniu Pomorskim, a w Pyrzycach po uzyskaniu odpowiedniego
obiektu utworzono SOS−W.

Kierunki rozwoju i przemian szkolnictwa specjalnego
i opieki nad dzieckiem po roku 1989

Z perspektywy kilkunastu lat, kiedy od 1989 r. nastąpiły poważne zmiany w naszym
życiu politycznym i społecznym, można stwierdzić, że szkolnictwo specjalne już pod koniec
lat osiemdziesiątych rozwijało się we właściwym kierunku. Rodzice dzieci niepełnosprawnych
domagali się od władz usprawnienia pomocy dla swoich chorych dzieci. Powstawały specjali−
styczne stowarzyszenia. Postawy społeczeństwa wobec niepełnosprawnych zaczęły się zmie−
niać. W szkolnictwie masowym zwracano więcej uwagi na indywidualne różnice w rozwoju
uczniów i potrzebę dostosowania programów i metod pracy do potrzeb tych uczniów.

Komitet Ekspertów ds. Edukacji Narodowej 2  w odniesieniu do szkolnictwa specjalnego
zwracał uwagę, aby więcej uczniów niepełnosprawnych uczyło się w szkołach ogólnodostęp−
nych. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze zarówno dla niepełnosprawnych, jak i pełnospraw−
nych uczniów.

W 1993 r. na terenie woj. szczecińskiego funkcjonowało:
• 21 szkół dla upośledzonych – 2543 uczniów (w tym 14 w SOS−W)
• 1 przedszkole specjalne – 40 dzieci
• 3 SOS−W dla upośl. w st. umiarkowanym – 169 wychowanków
• klasy życia w Szczecinie i Nowym Czarnowie – 60 uczniów
• 2 ośrodki dla dzieci z wadą słuchu – 171 wychowanków
• 1 ośrodek dla dzieci kalekich – 265 wychowanków
• 1 szkoła sanatoryjna – 120 miejsc
• 1 szkoła przy Ośrodku Reh. Dziecięcej w Stargardzie – 80 miejsc
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Na uwagę zasługuje fakt rozszerzenia do 11 kierunków kształcenia zawodowego. W SOSW
nr 2 w Szczecinie uczniowie uczyli się zawodu w warsztatach zlokalizowanych na miejscu,
natomiast praktyki zawodowe odbywali m.in. w Fabryce Mebli w Goleniowie, w Zakładach
Odzieżowych „Odra” i Spółdzielni Inwalidów. Wielu absolwentów znalazło później zatrudnie−
nie w tych zakładach pracy.

W roku szk. 1993/94 nastąpił rozwój kształcenia integracyjnego. Wielu uczniów zakwali−
fikowanych do kształcenia specjalnego uczęszczało do szkół ogólnodostępnych. Wśród nich
było:

• 106 dzieci niedosłyszących,
• 105 niedowidzących,
• 379 upośledzonych umysłowo,
• 177 przewlekle chorych,
• 97 z uszkodzeniem narządów ruchu,
• 25 upośledzonych ze sprzężeniami,
• 338 do nauczania indywidualnego.

Dzieci z wadą słuchu pobierające naukę w szkołach masowych były pod opieką poradni
specjalistycznej Polskiego Związku Głuchych, która od 1963 r. organizowała ich rehabilitację
w kierunku kształcenia integracyjnego. Poradnia zdobyła duże doświadczenie w wykrywaniu,
diagnozie i aparatowaniu dzieci z wadą słuchu.

W roku szk. 1994/95 powstały 4 klasy integracyjne w LO nr 17 w Szczecinie. Tak roz−
począł się kolejny etap kształcenia integracyjnego na poziomie szkoły średniej.

Przygotowanie nauczycieli i szkół do prowadzenia kształcenia integracyjnego dzieci z wadą
słuchu badali na naszym terenie K. Kowańdy i K. Penar.17

Wśród dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy prowadzili kształcenie dzieci z wadą słu−
chu, przeprowadzono badania ankietowe. Wykazały one, że:

• szkoła masowa nie jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia integracji dzieci
z wadą słuchu,

• integracja wymaga akceptacji innych nauczycieli i rodziców,
• nauczyciele potrzebują skuteczniejszej pomocy ze strony poradni, dyrektorów szkół

i  władz oświatowych,
• konieczne są dalsze regulacje prawne.

Mimo tych trudności w roku szk. 1999/2000 nauczaniem integracyjnym objęto 6514 dzie−
ci, w tym 1405 uczniów nauczaniem indywidualnym.

Po zmianach administracyjnych w 1999 r. w woj. zachodniopomorskim wzrosła liczba
placówek specjalnych. Według informacji kuratorium oświaty, w roku szk. 2004/2005 woje−
wództwo zachodniopomorskie ma:

• 25  SOS−W dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym – 2 508 wych.
• 1 SOS−W dla Dzieci Słabosłyszących – 110 wych.
• 2 SOS−W dla Dzieci Niesłyszących – 183 wych.
• 1 SOS−W dla Niepełnosprawnych Ruchowo – 301 wych.
• 1 przedszkole specjalne – 45 wych.
• 1 samodzielna ZSZS – 215 uczniów
• 9 zespołów szkół specjalnych – 1155 uczniów
• 2 szkoły szpitalne – 448 uczniów
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• 2 OS−W – 135 wych.
• 4 PMO−W – 264 wych.

W ww. placówkach opiekę znajduje 5364 wychowanków. W różnych typach szkół ogólno−
dostępnych  pobierają naukę uczniowie niepełnosprawni, m.in.:

• w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych – 2893 uczniów,
• w gimnazjum – 1540 uczniów,
• w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – 328 uczniów.

Nauczaniem indywidualnym objęto 1520 uczniów, w tym 926 w szkołach podstawowych,
420 w gimnazjum i 192 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydział Edukacji UM w Szczecinie organizuje oddziały integracyjne w przedszkolach
i szkołach podstawowych  zgodnie z potrzebami poszczególnych rejonów miasta. W roku
szkolnym 2005/2006 zorganizowano 7 oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 1, nr 3
i nr 9. Oddziały integracyjne powołano w następujących szkołach podstawowych:

• w Szkole Podstawowej nr 21 – 2 oddziały,
• w Szkole Podstawowej nr 39 – 2 oddziały,
• w Szkole Podstawowej nr 41 – 7 oddziałów,
• w Szkole Podstawowej nr 54 – 2 oddziały,
• w Szkole Podstawowej nr 63 – 6 oddziałów,
• w Szkole Podstawowej nr 74 – 7 oddziałów.

W trudnej sytuacji znalazły się domy dziecka. Ich  potrzeby nie były w pełni zaspokojone.
Dyrektorzy z trudem realizowali zadania opiekuńcze. Niektóre placówki uległy likwidacji. Nie
rozwinęła się sieć RDDz mimo szerokich planów i oczekiwań. Po utworzeniu woj. zachodnio−
pomorskiego liczba domów dziecka zwiększyła się do 21, w których przebywało 1 179 wycho−
wanków (w tym 252 sierot i półsierot), a rodzinnych domów dziecka do 9, z liczbą 51 wycho−
wanków (w tym 31 sierot i półsierot). Samorządy lokalne przyjęły jako zadanie własne organi−
zację rodzin zastępczych. W 2001 r. na terenie województwa było ich 2084, w których znalazło
opiekę 2745 dzieci. W rodzinach zastępczych dzieci otrzymują zasiłki i korzystają z pełni praw
przysługujących dzieciom z rodzin naturalnych. Dużym problemem dla władz samorządo−
wych jest usamodzielnianie podopiecznych z rodzin zastępczych i domów dziecka.

Coraz powszechniejszą formą pomocy staje się przyznawanie stypendiów uczącym się
dzieciom i młodzieży. W roku 1999/2000 z tej formy pomocy korzystało 8510 uczniów (w
tym 2834 uczniów LO, 5676 uczniów szkół zawodowych), a w roku szk. 2000/2001 już 12
394 uczniów. W tym samym roku 270 uczniów z naszego województwa otrzymało stypendia
MEN i Prezesa Rady Ministrów. Wiele gmin i powiatów wzorem władz centralnych funduje
stypendia dla swoich najlepszych uczniów, np. w roku 2001 prezydent m. Szczecina uhonoro−
wał stypendiami 320 najlepszych uczniów różnych typów szkół.

Znacznie zmalała liczba internatów, co wiąże się ze spadkiem liczby uczniów w szkołach
zawodowych i rozwojem szkół ogólnokształcących.

Obecnie domy dziecka funkcjonują pod opieką Wydziału Polityki Społecznej Urzę−
du Wojewódzkiego. Według informacji Wydziału, na terenie województwa zachodniopomor−
skiego znajduje się 21 domów dziecka i 3 pogotowia opiekuńcze. Obejmują one opieką 1320
wychowanków. Mamy również na terenie województwa 9 rodzinnych domów dziecka dla 57
wychowanków i 2998 dzieci w rodzinach zastępczych. Od dłuższego czasu na terenie Karlina
w pow. Białogard trwała budowa Wioski Dziecięcej SOS. Jest to czwarta placówka tego typu
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w Polsce. Pierwsze dzieci zamieszkały w Wiosce 24 sierpnia, a we wrześniu bieżącego roku
placówka zostanie oficjalnie otwarta. Wioska Dziecięca zapewni opiekę ok. 100 wychowankom
(głównie sierotom i półsierotom).

Duże zasługi dla rozwoju różnych form opieki nad dzieckiem ma Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci,18 które działa od 1919 r. Na naszym terenie już w 1945 r. TPD podjęło działalność,
tworząc struktury w terenie. Przez cały okres powojenny TPD jest inicjatorem wielu akcji opie−
kuńczo−wychowawczych, m.in. opieki przedszkolnej, dziecińców wiejskich, dożywiania, wypo−
czynku dzieci, ogrodów jordanowskich itp. Z czasem rozwijały się specjalistyczne koła pomocy
dzieciom chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym ruchowo i inne. Obecnie TPD jest organi−
zacją pozarządową. Ma na naszym terenie:

• 21 placówek dla 4500 dzieci zagrożonych i zaniedbanych socjalnie,
• SOS−W TPD dla dzieci głębiej upośledzonych w Myśliborzu,
• 3 ośrodki wsparcia rodziny,
• Ośrodek Adopcyjno−Opiekuńczy w Szczecinie,
• 3 rzeczników praw dziecka,
• 2 ośrodki szkoleniowo−metodyczne,
• 14 kół specjalistycznych pomocy dzieciom,
• 4 punkty poradnictwa prawnego,
• 2 punkty interwencyjne,
• 183 koła TPD.

Intensywnie rozwijają się środowiskowe ogniska wychowawcze, szczególnie na terenach
wiejskich. Zapewniają one:

– pomoc dzieciom w nauce,
– rozwój uzdolnień,
– dożywianie,
– wypoczynek zimowy i letni,
– zajęcia socjoterapeutyczne.

W ramach Akcji ZIMA 2004 zorganizowano 111 turnusów półkolonijnych dla 3496 dzieci.
Akcja LATO 2004 to 14 turnusów dla 1084 dzieci; organizowano również biwaki, obozy
i wycieczki.

TPD wzbogaca i uzupełnia formy opieki dla dzieci, działa aktywnie szczególnie w środo−
wiskach wiejskich, zaniedbanych kulturowo i socjalnie. Swoje osiągnięcia w dużym stopniu
zawdzięcza ofiarnej kadrze, w tym wielu nauczycielom, którzy działają pod kierunkiem preze−
sa Zygmunta Pyszkowskiego.

Dużą aktywność wykazują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Szczecinie i Stargardzie. Stowarzyszenia prowadzą Ośrodki Wczesnej Interwencji, Warszta−
ty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy (Stargard). Stowarzyszenia rozpo−
czynały swoją działalność od organizacji specjalnej opieki dla najmłodszych, aby po wielu la−
tach rozwoju różnych form pomocy i doświadczeniach podjąć wspomaganie dorosłych.

Rodzice dzieci autystycznych działają w Kole Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szcze−
cinie. Towarzystwo prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno−Wychowawczy dla dzieci realizujących
obowiązek szkolny oraz punkt konsultacyjny i poradnictwa dla dzieci i rodziców przy
ul. Zygmunta Starego. Szczególną uwagą są otoczone najmłodsze dzieci do lat 7, które na
miejscu uzyskują pomoc terapeutyczną i rehabilitację. Towarzystwo prowadzi oddział w Star−
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gardzie. Dalsze plany rozwoju są ograniczone bazą lokalową. Od dłuższego czasu Towarzy−
stwo stara się o dodatkowe pomieszczenia.

Aktywnie pracuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ru−
chowo. Po wielu staraniach udało się zorganizować Centrum Rehabilitacyjne przy ul. Bohate−
rów Warszawy w Szczecinie, w którym dzieci znajdują wielospecjalistyczną opiekę i rehabilita−
cję. Stowarzyszenie prowadzi wielokierunkowe poradnictwo nie tylko dla swoich członków, ale
wszystkich zainteresowanych.

Obecnie, według informacji Polskiego Związku Niewidomych, dzieci niewidome i niedowi−
dzące uczą się w integracji z dziećmi pełnozmysłowymi w miejscu zamieszkania. W roku szkol−
nym 2004/2005 ok. 50 dzieci uczęszczało do przedszkoli, a ok. 220 dzieci w wieku obowiązku
szkolnego do szkół ogólnodostępnych. Diagnozę wzroku zapewniają dzieciom Centrum Zdro−
wia Dziecka oraz Szpital Kliniczny nr 1 i nr 2 w Szczecinie. PZN prowadzi w swoim lokalu
przy ul. Piłsudskiego punkt konsultacyjny i gabinet logopedyczny. Rodzice działają w Stowa−
rzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Słońce Dzieciom”. W najbliż−
szym czasie Związek planuje otworzyć poradnię rehabilitacyjno−profilaktyczną.

Reasumując należy stwierdzić, że dalszy rozwój szkolnictwa specjalnego i opieki nad
dzieckiem winien uwzględniać wieloletni dorobek polskiej teorii i praktyki pedagogicznej, wzbo−
gacony o nowe rozwiązania stosowane w bardziej zaawansowanych ekonomicznie krajach Unii
Europejskiej. W opiece nad dzieckiem winien następować rozwój pomocy dziecku w rodzinie,
rozwój rodzin zastępczych, rodzinnego pogotowia opiekuńczego, rodzinnych domów dziecka
i innych nowych form opieki doraźnej i całkowitej.

Szkolnictwo specjalne będzie funkcjonować zapewne w formie wyspecjalizowanych placó−
wek, jak i szeroko pojętej integracji. Placówki winny być otwarte na środowisko, w którym funk−
cjonują, i elastyczne organizacyjnie wobec bardzo indywidualnych potrzeb swoich wychowanków.

Na zakończenie nasuwa mi się taka oto refleksja. W ostatnim czasie poświęca się wiele
uwagi i środków finansowych  na usuwanie barier architektonicznych. Jest to sprawa istotna
i ważna dla niepełnosprawnych ruchowo, ale równie ważne jest usuwanie barier psychologicz−
nych, które tkwią w nas samych. Bez ich likwidacji trudno będzie mówić o pełnym udziale
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym – razem z nami.
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Wyższa Szkoła Ekonomiczno−Turystyczna

Edukacja morska na Pomorzu Zachodnim

Edukacja morska na Pomorzu Zachodnim z perspektywy sześćdziesięciu lat istnienia
może być postrzegana między innymi przez pryzmat:

– edukacji dorosłego społeczeństwa,
– kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej,
– edukacji dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie pożądanych cech osobowości

i kształtowanie świadomości morskiej.
Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcono w referacie najwięcej miejsca.
Potrzeba edukacji morskiej społeczeństwa zrodziła się z chwilą uzyskania przez Polskę

niepodległości i dostępu do morza.1  Nie można zarządzać państwem ukierunkowanym na
gospodarkę wykorzystującą nadmorskie położenie bez społecznej akceptacji ważnych praw−
nych, finansowych i organizacyjnych przedsięwzięć. Pełnej akceptacji wymagała budowa portu
w Gdyni, rozwój floty handlowej i wojennej, a także transportu i turystyki.

Objęcie przez Polskę w 1945 r. obszarów Ziem Zachodnich i szerokiego pasa wybrzeża po Szcze−
cin wywołało kolejną potrzebę edukacji morskiej społeczeństwa, której realizacja z różnymi skutkami
i z różnym zaangażowaniem władz administracyjnych i samego społeczeństwa trwa do dziś.

W procesie kształtowania świadomości morskiej, która stanowi ważny element edukacji
morskiej, znaczącą rolę, obok państwa, instytucji, uczelni i placówek oświatowych przygoto−
wujących kadry dla potrzeb gospodarki, odgrywały i odgrywają organizacje społeczne.2  Zna−
czącą pozycję w tym procesie miała niewątpliwie Liga Morska, a także Związek Harcerstwa
Polskiego, Liga Przyjaciół Żołnierza, Liga Obrony Kraju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Zwią−
zek Żeglarski i inne. Ważną rolę spełniały i spełniają: Stowarzyszenie Marynistów Polskich,
a także Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Klub Kapitanów, Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christia−
na, WSM (obecnie Akademia Morska), Marynarka Wojenna RP.

Edukacja morska społeczeństwa Pomorza Zachodniego, w tym szczególnie dzieci i mło−
dzieży, była zawsze ściśle powiązana z procesami edukacyjnymi realizowanymi w całej Pol−
sce. Początki na Ziemiach Zachodnich, bez możliwości odniesienia do tradycji czasów przed−
wojennych, nie były łatwe. Mechanizmy kształtowania świadomości morskiej trzeba było two−
rzyć od podstaw. Na Pomorze Zachodnie przybywali ludzie, którzy często dopiero tu po raz
pierwszy zetknęli się z morzem.

Patrząc z perspektywy 60 lat na efekty edukacji morskiej prowadzonej na Pomorzu Za−
chodnim, możemy wyróżnić, podobnie jak w całej Polsce, kilka okresów, w których edukacja
przyjmowała różne wymiary i formy.

Zamieszczony wykres przedstawia ocenę tych okresów, uwzględniając:
1. Poparcie społeczne dla edukacji morskiej.
2. Szkolenie kadry na potrzeby edukacji morskiej dzieci i młodzieży.
3. Strategię rządu wobec edukacji morskiej (program, zabezpieczanie finansowe, organiza−

cyjne, działalność wydawnicza itp.).
Ocena – od bardzo wysokiej do bardzo niskiej – została zaprezentowana przez autora
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referatu na podstawie dokumentów, materiałów statystycznych, wywiadów i opinii ludzi zwią−
zanych z edukacją morską.

Okres I – lata 1945–53

Jest to czas intensywnej odbudowy i budowy gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim.
• Powstają pierwsze ośrodki szkolące kadry dla rybołówstwa, floty handlowej i obsługi portu.
• W roku 1947 zostaje powołana Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie.
• Nadzór nad całością spraw związanych z gospodarką morską Pomorza Zachodniego spra−

wowała Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża. Delegatem Rządu w randze ministra
został Eugeniusz Kwiatkowski (lata 1945–47).

• Lata 1945–53 to okres intensywnej działalności Ligi Morskiej i Polskiego Związku Zachod−
niego prowadzącego szeroką działalność opiekuńczą i oświatową na terenie Ziem Odzy−
skanych (PZZ w 1950 roku został rozwiązany i włączony do Ligi Morskiej).

• Liga Morska, stosując różne formy i metody, edukowała społeczeństwo, przybliżając mu
sprawy morza. Swoją działalność opierała na przedwojennej kadrze ligowej, która przy−
była wraz z innymi Polakami na Ziemie Zachodnie. Głównym statutowym zadaniem Ligi
Morskiej było budzenie i pogłębianie świadomości morskiej pośród jak najszerszych mas społe−
czeństwa o znaczeniu posiadania morza.3  Jednym z zadań Ligi było również Szkolenie kadr do
pracy na morzu i w portach oraz w rybactwie na jeziorach i rzekach. Brak danych statystycz−
nych i innych źródeł informacji nie pozwala na określenie wielkości i efektów tych szkoleń.
Wiadomo jednak, że wielu ludzi do dziś związanych z morzem podkreśla, że na ich de−
cyzję o wyborze zawodu morskiego miała wpływ Liga Morska.4

• Liga Morska nad Jeziorem Dąbskim uruchomiła ośrodek żeglarski. Dysponując własnym
sprzętem, rozwija działalność szkoleniową i sportową. Podobne ośrodki powstają w Ko−
łobrzegu, Wolinie i nad jeziorami Pomorza Zachodniego. Liga prowadzi szeroką działal−
ność oświatowo−propagandową. Dysponuje bogatą ofertą wydawniczą skierowaną do
różnych środowisk i grup wiekowych. Są to między innymi miesięczniki „Morze” i „Mło−
dzież Morska”, a także „Gazetka Ścienna”. W latach 1944–53 wydano ponad 60 pozycji
książkowych stanowiących cenny materiał szkoleniowy. Powstała też „Biblioteczka Szkol−
na Ligi Morskiej”. W Szczecinie dużą popularnością cieszyły się organizowane w 1948 r.
cotygodniowe pokazy filmowe. Liga Morska uczestniczyła w wielu uroczystościach i wy−
darzeniach o charakterze morskim. Wiązały się one między innymi z obchodami Święta
Morza, 1 Maja itp. W 1946 r. działacze ligowi uczestniczyli w zorganizowanym w Szcze−
cinie zjeździe rybackim (I Narada Rybacka), podczas którego omawiano strategię rozwoju
rybołówstwa na polskim wybrzeżu.5

• W 1950 r. Szczecin był miejscem zjazdu zjednoczeniowego Ligi Morskiej i likwidowanego
Polskiego Związku Zachodniego.

• Sama Liga Morska przetrwała do 1953 r., potem została włączona do Ligi Przyjaciół
Żołnierza. LPŻ przyjęła zadania edukacji morskiej społeczeństwa. Czyniła to jednak nie
z takim skutkiem jak jej poprzedniczka.

Okres II – lata 1954–56

Jest to czas stagnacji w rozwoju edukacji morskiej dzieci i młodzieży.
• Wyjście w morze było niedostępne dla żeglarzy plaże były zaorane.

E. Marszaek – Edukacja morska na Pomorzu Zachodnim
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• Działalność Ligi Przyjaciół Żołnierza w dziedzinie edukacji morskiej nie przynosiła oczeki−
wanych efektów.

• Intensywnie rozwija się szkolnie kadr dla potrzeb rozbudowującej się floty handlowej,
rybackiej i wojennej.

Okres III – lata 1957–83

Jest to czas ożywienia działalności edukacyjnej.
• Rząd, wg obranej strategii, stwarza warunki organizacyjne i finansowe na realizację edu−

kacji morskiej.
• Reaktywowany zostaje Związek Harcerstwa Polskiego – powstają drużyny wodne.
• Organizacja LPŻ rozwija swoją działalność. Prowadzi szkolenia, rozwija ośrodki wodne

przejęte od Ligi Morskiej, uruchamia własne. W roku 1962 następuje zmiana nazwy z Ligi
Przyjaciół Żołnierza na Ligę Obrony Kraju. Tradycyjnie i z dużym powodzeniem LOK
organizuje Ogólnopolski Konkurs „Polska leży nad Bałtykiem”.

• Wśród szczecińskich szkół czołowe miejsce na szczeblu ogólnopolskim zajmowało zawsze
Technikum Łączności.

• Kuratorium Okręgu Szczecińskiego odegrało w tym czasie szczególną rolę, opracowując
koncepcję edukacji morskiej we wszystkich placówkach oświatowych województwa – był
to ewenement na skalę ogólnopolską.

• W 1959 r. z inicjatywy KW PZPR zostaje powołana przez Kuratorium Okręgu Szczeciń−
skiego Komisja Wychowania Morskiego. Komisja zatwierdziła i przyjęła do realizacji „Ra−
mowy perspektywiczny plan działania w zakresie problematyki marynistycznej”.

• W 1963 r. dla potrzeb dydaktycznych i szkoleniowych nauczycieli została wydana książ−
ka „Morskie ABC”, której autorami są: Henryk Mąka, Adam Kilnar, Witold Bohdanowicz.
Podręcznik ten powstał z inicjatywy Komisji Morskiej Kuratorium Okręgu w Szczecinie,
Wojewódzkiej Rady Morskiej, Klubu Marynistów.

• W 1965 r. Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Koszalinie wydał poradnik „Morze w wy−
chowaniu młodzieży”.

• Przykłady działaczy marynistów Pomorza Zachodniego stały się inspiracją do powstawa−
nia podobnych inicjatyw w innych województwach Polski.

• W kraju i na Pomorzu Zachodnim po reaktywowaniu ZHP funkcjonuje w Polsce cały sys−
tem finansowy i organizacyjny, który zapewnia realizację działań edukacyjnych.

• ZHP powołuje Harcerskie Ośrodki Morskie i Wodne między innymi HOM w Szczecinie
Dąbiu, Kołobrzegu i nad jeziorami Pomorza Zachodniego.

• Wzmacnia również swoją pozycję Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski. Rozbudowu−
je swoje kluby i ośrodki. Klub w Trzebieży staje się kuźnią kadr żeglarskich w Polsce.

• Ważną rolę zaczynają odgrywać nowe ośrodki wodne, w tym ośrodek Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
• Bogata oferta dydaktyczna skierowana do nauczycieli i uczniów zwiększa zainteresowa−

nie młodzieży sportami wodnymi i turystyką.
• Harcerski Ośrodek Morski w Dąbiu i ośrodek Pałacu Młodzieży dysponują coraz bogatszą

bazą i sprzętem. Ośrodki te organizują obozy szkoleniowe oraz rejsy turystyczne po Za−
lewie Szczecińskim i  Jeziorze Dąbskim. Drużyny wodne otrzymują sprzęt do własnej dys−
pozycji, mogą też uczestniczyć w pracach szkutniczych i organizować własne obozy
i szkolenia.
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• Nadal rozwija się szkolnictwo morskie. Państwowa Szkoła Morska otrzymuje status uczel−
ni wyższej (w przyszłości Akademii Morskiej). Uczelnia kształci specjalistów niezbędnych
dla gospodarki morskiej na wielu wydziałach i kierunkach. Kadrę dla potrzeb gospodarki
morskiej kształcą również inne uczelnie Szczecina. Kształceniem kadr na poziomie śred−
nim i zasadniczym zajmują się szkoły zawodowe w Szczecinie, Darłowie i Świnoujściu.
Wielką popularnością cieszy się Liceum Morskie, którego siedzibą był statek „Konstanty
Maciejewicz” stojący przy Wałach Chrobrego.

• Młodzież uczestniczy coraz częściej w rejsach pełnomorskich na dużych jednostkach.
• W Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP działa wybijający się w skali ogólnopolskiej 31

Szczep Drużyn Wodnych im. generała M. Zaruskiego. Naczelnik ZHP jako jednemu z nie−
licznych w Polsce nadał pięciokrotnie tytuły „Szczepu Sztandarowego”. Nagrodą dla
Szczepu był 14−dniowy rejs dziewczęcy po Bałtyku na flagowym szkunerze „Zawisza
Czarny”. Ten historyczny żeński rejs przyniósł chlubę wodniakom Pomorza Zachodniego.

• Reaktywowanie Ligi Morskiej w 1981 r. odbiło się szerokim echem w środowisku Pomorza
Zachodniego. Natychmiast powstają pierwsze Szkolne Koła Ligi Morskiej (w Liceum Morskim,
Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Łączności).

• Od początku Okręg Zachodniopomorski Ligi Morskiej przodował w dziedzinie edukacji
morskiej dzieci i młodzieży na tle innych okręgów w Polsce. Pozyskał dla swojej działal−
ności edukacyjnej sympatię Polskiej Żeglugi Morskiej, Domu Marynarza, Stowarzyszenia
Marynistów Polskich, Klubu Matek Chrzestnych PŻM, a także władz oświatowych
i innych.

• Stowarzyszenie Marynistów Polskich przyczyniło się do powołania wydawnictwa „Alba−
tros” i wydaje dla celów edukacyjnych serię książek marynistycznych.

• Problematyce edukacji morskiej wiele miejsca i czasu poświęcają prasa, radio i telewizja.
Ośrodek TV w Szczecinie nadaje na antenie ogólnopolskiej cieszący się dużym zaintereso−
waniem program „Morze”.
Omawiany okres przyniósł wiele znakomitych efektów i sukcesów na niwie edukacji mor−

skiej, stąd zasłużył sobie na wysokie uznanie.

Okres IV – lata 1984–89

Jest to czas, w którym następuje tworzenie dokumentów państwowych dotyczących edu−
kacji morskiej oraz intensywnego rozwoju gospodarki morskiej Polski.

• Państwo, doceniając znaczenie edukacji morskiej w procesie kształtowania świadomości
morskiej społeczeństwa, zabiega o tworzenie rządowego programu edukacyjnego.

• 30 V 1984 r. – Sejm przyjmuje Uchwałę o polityce morskiej państwa, w której edukacja
morska ma znaczącą pozycję.

• W 1984 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadaje formalnoprawne warunki na two−
rzenie Szkolnych Kół Ligi Morskiej. Ministerstwo staje się również propagatorem idei wy−
chowania morskiego w szkole, co uwidacznia w swoich hasłach zamieszczanych w „Głów−
nych kierunkach i zadaniach w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą szkolną”. Sta−
nowiły one podstawę do opracowania planów dydaktyczno−wychowawczych szkół.
Najważniejszym wydarzeniem w polskiej oświacie, stwarzającym Szkolnym Kołom LM
ogromne szanse rozwoju, stało się ogłoszenie roku 1986 – „Rokiem Morskim w Oświacie”.
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Ministerialny dokument zwany „Programem Edukacji Morskiej dzieci i młodzieży” zawie−
rał bogaty zestaw zadań skierowanych do młodzieży, nauczycieli, organizacji młodzieżo−
wych i sportowych, a przede wszystkim do Szkolnych Kół LM. Umiejscowienie Ogólno−
polskiej Inauguracji Roku Morskiego w Oświacie w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im.
Stanisława Staszica w Szczecinie, w którym wiodącą rolę wychowawczą, obok harcerstwa,
pełniło działające Szkolne Koło Ligi Morskiej, było dowodem wielkiego uznania nie tylko
dla tej szkoły i jej Koła, ale dla całej organizacji Ligi Morskiej na Pomorzu Zachodnim.
Było to podkreślenie partnerskiej roli, jaką winna odegrać Liga Morska w realizacji mini−
sterialnego programu edukacji morskiej dzieci i młodzieży i szeroko pojętego wychowania
morskiego w oświacie. Wszystkie te czynniki, wypływające zarówno z polityki morskiej
państwa, jak i z programu oświatowego, stały się dla Ligi Morskiej gwarancją tworzenia
właściwej atmosfery i warunków rozwoju Szkolnych Kół Ligi Morskiej.

• Ważnym wydarzeniem w Roku Morskim w Oświacie było podpisanie przez PZŻ i MOiW
porozumienia o realizacji programu edukacji morskiej młodzieży. W ramach tego progra−
mu zainicjowano tworzenie „1000 szkół pod żaglami”.

• Działacze Ligi Morskiej ze Szczecina wspólnie z Ministerstwem Oświaty i Wychowania
organizują w 1986 r. Konkurs „Młodzież na Morzu”, który do dziś stanowi sztandarową
propozycję dla działalności Szkolnych Kół LM.

• Liga Morska, której powierzono ważne zadanie w realizacji programu edukacyjnego, nie
otrzymała środków na tworzenie własnej bazy szkolnej. Dla młodzieży nagrodzonej
w Konkursie „Młodzież na Morzu” były organizowane rejsy morskie na pokładach stat−
ków, żaglowców i okrętów Marynarki Wojennej. Każdego roku około 1000 uczniów wy−
pływało w nagrodowe rejsy, w tym również młodzież ze SKLM Pomorza Zachodniego.
Niestety z braku pełnego zabezpieczenia finansowego po kilku udanych latach Liga Mor−
ska i Ministerstwo Oświaty i Wychowania zaprzestało ich organizacji.

• Cenną inicjatywę podjął w 1987 r. Szczeciński Okręg Związku Żeglarskiego oraz Polskie
Radio Szczecin, które w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania powołały
Szczecińską Szkołę pod Żaglami, dzięki której do dziś setki młodzieży uczestniczy
w atrakcyjnym programie morskim i rejsach morskich.

• Zachodniopomorski Okręg LMiR poprzez swoją aktywność w realizacji zadań statuto−
wych LM i oświatowego programu edukacyjnego uzyskał wysoką pozycję wśród okręgów
LM w kraju.

• Szczecin kilkakrotnie pełnił rolę gospodarza Finałów Konkursu „Młodzież na Morzu”.
• Szczecińscy uczniowie i młodzież zrzeszona w LM ściśle współpracowali z TV, uczestni−

cząc w programie Latającego Holendra oraz Turniejach Morskich Interwizji. Kilkakrotnie
byli współtwórcami tych programów.

• Młodzież ligowa przygotowywała na Dni Morza w Szczecinie program artystyczny o te−
matyce morskiej, w tym tradycyjnie Chrzest Morski.

• Z wysoką oceną władz ligowych i oświatowych spotkała się inicjatywa działaczy LM włą−
czenia do programu wychowania morskiego ośrodków i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.

• Okręg LM pomimo braku  środków finansowych prowadzi szkolenia dla opiekunów SKLM,
włączając do ich prowadzenia specjalistów z dziedziny gospodarki morskiej oraz pisarzy
marynistów.
Edukacja morska w omawianym okresie zyskała poparcie i wielkie uznanie społeczne.
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Okres V – lata 1990–2005

Jest to czas wielkiej polityczno−gospodarczo−społecznej transformacji państwa.
• Skutki tych przemian odczuwają organizacje młodzieżowe, w tym również Liga Morska

(która od 1999 r. przyjmuje nazwę Liga Morska i Rzeczna).
W początkowych latach po transformacji wzmacnia i ożywia się działalność instytucji

i organizacji zajmujących się edukacją morską. Rozwija się sieć szkolnych kół Ligi Morskiej.
Nadal jest realizowany program „Tysiąc szkół pod żaglami”, a także konkurs „Młodzież na
Morzu”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego Ligi Morskiej powołuje
w 1991 r. Olimpiadę Nautologiczną, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli. Nagrodą dla laureatów jest indeks na wyższe uczelnie, a także ufundowany przez
armatorów: Euroafricę, Polską Żeglugę Bałtycką, Polską Żeglugę Morską, Unity Line, Akade−
mię Morską w Gdyni i Szczecinie, a także Marynarkę Wojenną RP rejs morski. Olimpiada Na−
utologicza powstała z inicjatywy działaczy Ligi Morskiej z Pomorza Zachodniego, a także
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego z siedzibą
w Gdyni.

Szczecin pełnił dwukrotnie rolę gospodarza Finałów Olimpiady Nautologicznej (w 1991
i 1996 r.)

• W 1992 r., działając pod patronatem Polskiego Związku Żeglarskiego i Ministerstwa Edu−
kacji Narodowej i Sportu, Międzywodna Szkoła pod Żaglami otrzymała żaglowiec „Fry−
deryk Chopin”. Miasto Szczecin miało być jego właścicielem, a port Szczecin – portem
macierzystym żaglowca. Niestety ostatecznie miasto wycofało się z tego zamiaru.

• Najważniejszym morskim przedsięwzięciem edukacyjnym w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim było powołanie w 1996 r. Szczecińskiego−Miejskiego i Regionalnego Programu
Morskiej Edukacji dzieci i młodzieży. Jest on finansowany głównie ze środków budżeto−
wych miasta. Dzięki niemu nagrodzona młodzież wypływa w rejsy morskie na jachtach
szczecińskiego OZŻ. Jest to doskonały przykład poparcia morskiego programu edukacji
przez władze administracyjne i samorządowe miasta.

• W 1998 r. Szczecin był organizatorem Ogólnopolskiego Święta Ligi Morskiej, podczas któ−
rego Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej wręczył miastu, Wyższej Szkole Morskiej i przedsię−
biorstwom gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego w uznaniu za ich wkład w rozwój
edukacji morskiej Pierścień Hallera – najwyższe odznaczenie organizacji. Natomiast Do−
wódca Marynarki Wojennej RP wyróżnił najbardziej zasłużonych dla gospodarki morskiej
i obronności kraju „Kordzikiem Dowódcy RP”.
Podczas uroczystości minister transportu i gospodarki morskiej dokonał inauguracji kra−

jowych obchodów ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Mórz i Oceanów.
• ZGLM powołuje na terenie Pomorza Zachodniego początkowo swoją Delegaturę, a na−

stępnie Biuro Organizacyjne Flisu Odrzańskiego i Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież
na Morzu”.

• Biuro prowadzi również działalność wydawniczą podstawowych materiałów programo−
wych do pracy SKLM. Są to między innymi: Biuletyn Informacyjny ZGLM
z serii „Biblioteczka Olimpiady Nautologicznej”, Gazetka Morska i inne. Ważnym opraco−
waniem są „Wskazówki metodyczne do pracy Szkolnych Kół Ligi Morskiej”.

• Bazę dla realizacji działalności LM zapewnia od lat Zespół Szkół nr 8 (dawny Zespół Szkół
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Ekonomicznych nr 2, gdzie mieści się obecnie siedziba Zachodniopomorskiego Okręgu Ligi
Morskiej i Rzecznej), ponadto Wyższa Szkoła Ekonomiczno−Turystyczna ze swoim zaple−
czem technicznym i naukowym.

• Na szczególne uznanie za działalność na rzecz edukacji morskiej zasługuje Szczeciński
Ośrodek Myśli Morskiej ze Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, który jest od lat orga−
nizatorem corocznych Sejmików Morskich. W 1998 r. XIV Sejmik zorganizowany w Szcze−
cinie był poświęcony edukacji morskiej w Polsce.

• Pod koniec lat dziewięćdziesiątych organizacje społeczne, w tym Liga Morska i Rzeczna,
zaczęły wyraźnie odczuwać negatywne skutki nowych ustaw i zasad zarządzania finan−
sami publicznymi, a także zmianę dotychczasowego sposobu wspierania finansowego
instytucji i organizacji społecznych.

Pomimo wielu zabiegów i starań instytucji i organizacji społecznych związanych z problema−
tyką morską rząd nie przyjął do realizacji programu określanego polityką morską pań−
stwa. Opracowany przez Naczelną Radę Programową Ligi Morskiej dokument „O efek−
tywny rozwój i sprawne funkcjonowanie gospodarki morskiej” nie znalazł akceptacji rzą−
du.

• Brak politycznej strategii morskiej państwa, a w tym i programu edukacji morskiej, brak
środków na utrzymanie dotychczasowych struktur organizacyjnych osłabia siłę oddziały−
wania LM na szkoły, młodzież i dzieci. Sytuacja taka zaprzepaszcza wiele dotychczaso−
wych osiągnięć w wielu organizacjach społecznych. Pomimo problemów to właśnie dzia−
łacze LM Pomorza Zachodniego, reprezentując ZGLM, wspólnie z Wyższą Szkołą Morską
i Polskim Towarzystwem Nautologicznym tworzą koncepcję Olimpiady Nautologicznej,
którą MEN zatwierdza i realizuje. Szczecin był dwukrotnie organizatorem Finałów Olim−
piady.

• Na Pomorzu Zachodnim dzięki stałemu zainteresowaniu edukacją morską dzieci i mło−
dzieży władz samorządowych, administracyjnych, wojewódzkich i lokalnych, a także od−
danej grupie społeczników wychowanie morskie wygląda zdecydowanie lepiej niż w po−
zostałych regionach Polski.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kołobrzeski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, który

podejmuje wiele przedsięwzięć środowiskowych, krajowych i międzynarodowych (np. organi−
zację ogólnopolskich Zlotów Jungów, rejsów morskich itp.).

Godna podkreślenia jest również działalność Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 8 (obecnie
Zespół Szkół nr 8), o którym od lat mówi się, że jest najbardziej morską szkołą wśród szkół
lądowych w Szczecinie. To Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie jest głównym twórcą
Flisów Odrzańskich, które przerodziły się w Międzynarodową Ekspedycję Wodną, integrując
i ożywiając pod względem turystycznym społeczność miast nadodrzańskich. W Zespole odby−
wały i odbywają się nadal najwyższe o randze krajowej imprezy i uroczystości Ligi Morskiej
i Rzecznej.

Występując pod barwami szkoły i Ligi Morskiej i Rzecznej, Szkolna Orkiestra Dęta „Olim−
pia” reprezentowała Polskę Morską na Międzynarodowej Wystawie Expo’98 w Lizbonie
i Wystawie Expo’ 2000 w Hanowerze.

Wśród szkół Pomorza Zachodniego na szczególne wyróżnienie za krzewienie edukacji
morskiej zasługują między innymi szkoły ze Szczecina, Gryfic, Gryfina, Świnoujścia, Kołobrze−
gu, Trzebieży, Polic, Pyrzyc i Gorlic.
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Na Sejmiku Morskim w 1998 r. wśród najlepszych wyróżniono:
– ze Szczecina: Szkoły Podstawowe nr 38, 8, 5, 56, 6 i 33,
– ze szkół średnich: Zespół Szkół Budowy Okrętów, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 oraz

Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Morskich ze Świnoujścia,
– dwa ośrodki dla dzieci specjalnej troski – SOSW nr 2 ze Szczecina i SOSW dla Dzieci

Kalekich z Polic.
W Finałach Konkursu „Młodzież na Morzu” od lat czołowe lokaty w kategorii Najlep−

szych Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej zajmują szkoły Pomorza Zachodniego. Są to szkoły:
– podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 3 i 4 z Kołobrzegu,
– gimnazja: Gimnazjum nr 4 ze Szczecina,
– średnie: Zespół Szkół nr 8 (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2) oraz Zespół Szkół

Budowy Okrętów,
– wśród przedszkoli na szczególne uznanie zasługuje Przedszkole Publiczne „Zatoczka”.

Edukacja morska prowadzona w omawianym okresie na Pomorzu Zachodnim wypada
zdecydowanie lepiej w porównaniu do pozostałych regionów Polski.

Wnioski końcowe

1. Edukacja morska dorosłego społeczeństwa rozwija się intensywnie na Pomorzu Zachod−
nim w latach powojennych do 1953 r. Następnie w latach 80. po reaktywowaniu Ligi
Morskiej (obecnie Ligi Morskiej i Rzecznej).
• W latach 1945–53 Liga kształciła między innymi kadry dla potrzeb gospodarki mor−

skiej, kształtowała w społeczeństwie Pomorza Zachodniego świadomość morską.
• W przedsiębiorstwach gospodarki morskiej jeszcze do lat 90. działały Koła−Kluby Ligi

Morskiej. Dziś takie Koła−Kluby należą do rzadkości.
2. Problematyka edukacji morskiej dzieci i młodzieży na Pomorzu Zachodnim na przestrzeni

omawianego czasu skupiła się głównie wokół placówek oświatowych, władz administra−
cyjnych i samorządów lokalnych oraz organizacji społecznych, tj. Związku Harcerstwa Pol−
skiego, Ligi Morskiej, Okręgowego Związku Żeglarskiego, Ligi Ochrony Kraju (dawniej
LPŻ), Ligi Obrony Przyrody, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej, Klubu Kapitanów PŻM, Klubu Matek Chrzestnych. Ważnymi sojusznikami
okazały się również wyższe uczelnie Szczecina, szczególnie Akademia Morska, Wyższa
Szkoła Ekonomiczno−Turystyczna, Uniwersytet Szczeciński (dawny WSP), Wojsko Polskie,
Marynarka Wojenna, Straż Graniczna (dawny WOP), przedsiębiorstwa gospodarki mor−
skiej, media: prasa, telewizja, a szczególnie Radio Szczecin.

3. Efektywność edukacji morskiej była uzależniona na Pomorzu Zachodnim, jak i w całej
Polsce, głównie od stopnia zainteresowania problematyką morską władz administracji rzą−
dowej i lokalnej. To one miały tworzyć zintegrowany program edukacji, a następnie za−
bezpieczyć środki finansowe i warunki organizacyjno−techniczne dla jego realizacji.
W okresach kiedy te warunki były spełnione, edukacja morska miała szeroki zasięg
i osiągała duże efekty. Kiedy natomiast państwo nie tworzyło własnej strategii edukacji
morskiej, organizacje społeczne pozostawione same sobie traciły na sile oddziaływania
i zdecydowanie zmniejszały się efekty edukacji morskiej.

4. Zreformowana obecnie oświata w Polsce w większości przypadków nadal nie docenia
pozytywnych efektów włączenia edukacji morskiej do programów wychowania szkół
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i innych placówek oświatowych. Pomorze Zachodnie ma w tej dziedzinie inne stanowisko
i realizuje edukację morską, osiągając sukcesy, które warto podkreślić. Są to:
• Szczecińska Szkoła pod Żaglami,
• Szczeciński Miejski i Regionalny Program Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,
• Działalność edukacyjna w placówkach i ośrodkach dla dzieci specjalnej troski,
• Działania edukacyjne w szczecińskich przedszkolach,
• Wyróżniająca się działalność Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej w placówkach,

oświatowych Szczecina, Kołobrzegu, Świnoujścia i Gryfic,
• Działalność Młodzieżowej Żeńskiej Orkiestry Dętej „Olimpia” reprezentującej morski

region podczas uroczystości miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodo−
wych.

5. Godnym podkreślenia jest fakt, że Szczecin, przyjmując rolę Biura Organizacyjnego Za−
rządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z Zachodniopomorskim Okręgiem LMiR
realizuje społecznymi siłami sztandarowe ogólnopolskie przedsięwzięcia, jakimi są Ogól−
nopolski Konkurs „Młodzież na Morzu” i Międzynarodowa Ekspedycja Wodna
„Flis Odrzański”. Jest współtwórcą powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Olimpiady Nautologicznej, której nadal patronuje. Prowadzi działalność wydawniczą
i rozsyła materiały dydaktyczne do zainteresowanych edukacją morską szkół w Polsce.
Znaczącą finansową pomoc dla tych przedsięwzięć uzyskuje z Ministerstwa Infrastruktu−
ry, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Marynarki Wojennej RP, a także Urzędu
Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Regionalnego Zarządu Go−
spodarki Wodnej oraz przedsiębiorstwa gospodarki morskiej.

6. Oddział LMiR w Kołobrzegu jest od lat organizatorem Ogólnopolskiego Zlotu Jungów;
swoją działalnością promieniuje na całą Polskę.

7. Liga Morska i Rzeczna oraz inne organizacje zajmujące się edukacją morską aby mogły
skuteczniej realizować swoje zadania, oczekują ze strony władz lokalnych i rządowych
stałego systemowego wsparcia finansowego. Zgodnie z nową ustawą finansowanie zadań
zleconych czy projektów powinno być tylko uzupełnieniem funduszy organizacji, a nie ich
jedynym źródłem pozyskiwania.

8. Większość państw morskich przywiązuje do edukacji morskiej duże znaczenie, ponieważ
to w świadomości morskiej społeczeństwa tkwi siła poparcia dla ważnych z punktu wi−
dzenia gospodarki morskiej kraju i regionu przedsięwzięć.

9. Edukacja morska wymaga spójnego programu rządowo−samorządowo−społecznego, za
który odpowiedzialność winno wziąć nie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale tak−
że inne ministerstwa, jak: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Minister−
stwo Kultury, Ministerstwo Środowiska, a także uczelnie morskie i Marynarka Wojenna.

10. Nie można organizacji społecznych zajmujących się edukacją morską pozostawić samym
sobie, bo wówczas niewiele zdziałają.
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Problemy polskiej szkoły w dobie integracji1

Istotnym wydarzeniem w drugiej połowie XX wieku było powstanie Unii Europejskiej,
która zjednoczyła narody Europy Zachodniej w formie jednolitej wspólnoty w celu pogodzenia
różnych interesów i nieuniknionych konfliktów w sposób pokojowy i sprawiedliwy. Integracja
europejska jest doniosłym wydarzeniem historycznym, gdyż umożliwia efektywną realizację
międzynarodowej współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie należy sprowadzać
integracji jedynie do aspektu ekonomicznego, pomijając integrację kulturalną, regionalną,
a przede wszystkim edukacyjną.

Współpraca krajów europejskich rozpoczęła się od integracji ekonomicznej. Edukacyjny wymiar
współpracy zaczął zajmować Wspólnotę stosunkowo niedawno. Pod koniec XX wieku systematycznie
wzrasta zainteresowanie problematyką edukacyjną, i to zarówno w zakresie wspólnych treści, jak
i w zakresie odnowy edukacji w taki sposób, by ludzie mogli „stawać się Europejczykami”.2

Idea „europejskiego wymiaru edukacji” ujawniła się zarówno w dziedzinie historycznej
i kulturowej, jak i społeczno−obywatelskiej. Europeizację szkolnictwa rozumie się zazwyczaj
jako dążność do kompatybilności systemów oświatowych w Europie; nostryfikacji dokumenta−
cji szkolnej; możliwość przepływu i stażu utalentowanych uczniów w skali kontynentu; 14−
−letniego minimum cyklu kształcenia; znajomości co najmniej dwu języków obcych; opanowa−
nia nowoczesnych technologii uczenia się i obsługi urządzeń szybkiego porozumiewania się;
umiejętności korzystania z „banków informacji”.3  Szybki rozwój Ośrodków masowego prze−
kazu wyznacza nowy paradygmat edukacyjny. To dzięki technice multimedialnej i szybkiemu
przetwarzaniu danych zmniejszyły się dystansy, „skurczył się” świat i następuje przyśpiesze−
nie zmian. Sieć internetowa stwarza nowe wyzwania i silną konkurencję.4

W systemach układów technicznych jutra – szybkich, płynnych i samoregulujących się – maszy−
ny będą odpowiedzialne za wykonanie, a ludzie za dopływ informacji i pomysłów.5  Kontynuując tę
myśl, można stwierdzić, że maszyny będą wykonywać zadania rutynowe, odtwórcze, ludzie
zaś – zadania intelektualne, wymagające inwencji, innowacji, twórczego myślenia.

Nasilona technologizacja każdej dziedziny działalności ludzkiej wkracza – pisze S. Wołoszyn –
również do szkoły, która staje się dziś szkołą informatyczną o technicznym oprzyrządowaniu procesów
edukacyjnych.6  W dobie informatyki, komputerów, Internetu, dostępu do pełnej informacji szko−
ła przestaje być głównym źródłem wiedzy, a nauczyciel żywą encyklopedią. W tej sytuacji
musi ona ulegać istotnej przemianie, by mogła sprostać nowym wyzwaniom. Naczelnym za−
daniem edukacji – jak wynika z oświatowych raportów międzynarodowych – staje się przygo−
towanie każdej jednostki do twórczego uczestnictwa w informatycznej cywilizacji, a także do
jej doskonalenia i rozwoju. W przechodzeniu do cywilizacji informatycznej ważną sprawą jest
wykreowanie nowego paradygmatu edukacji. Poszukuje się nowej formuły i alternatywnych
rozwiązań. W poszukiwaniach tych kładzie się coraz większy nacisk na potrzeby i życie czło−
wieka w zmiennych warunkach cywilizacji informacyjnej, na podmiotowość i samodzielność,
na rozumienie świata, na humanistyczne wartości jego rozwoju, na umiejętność uczenia się.

Szkoła jutra to „uczenie uczenia się”. U podstaw przemian współczesnej szkoły winny
znaleźć się takie idee, jak: uczyć się, aby być; uczyć się bez granic; uczyć się przez całe życie;
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uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć się, aby wiedzieć i działać.
W poszukiwaniach nowej koncepcji szkoły szczególną rolę odgrywa koncepcja szkoły jako

organizacji uczącej. Koncepcja szkoły nieustannie uczącej się stanowi zaprzeczenie zarówno
dostosowywania programu szkoły do zmian konsensualnych, jak i niezłomnego trwania przy
jego klasycznych wersjach. Autorzy myślenia o szkole jako organizacji uczącej się wskazują na
możliwość trangresji, czyli przekraczania siebie, wychodzenia poza dotychczasowe gra−
nice działania.7  Koncepcja szkoły jako organizacji uczącej się stanowi swoistą odpowiedź na
wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata. Postuluje na konieczność otwarcia dydaktyki
na nowoczesną technologię informacyjną oraz kształcenia do gospodarki pokapitalistycznej,
opartej nie tyle na zamkniętych umiejętnościach pracowniczych, ile na współdziałaniu otwar−
tych na innowacje osobowości.8

Technologia Informacyjna, transformacja kulturowa i sposobów pracy oraz wypoczywa−
nia, zmieniająca życie jednostek i grup, stawia przed oświatą nowe żądania. Zadaniem eduka−
cji szkolnej jest przygotowanie młodego pokolenia do kreatywnego uczestnictwa w kulturze,
do korzystania z nowych możliwości nauki, pracy i życia w informacyjnej cywilizacji. Od szkół
oczekuje się już nie tyle przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności, ile przygotowywa−
nia do niepewności i zmiany.9  Ważnym zadaniem szkoły jest również inspirowanie postawy
twórczej otwartej, kształcenie umiejętności interpersonalnych, budowanie zdolności myślenia
analitycznego i konceptualnego. Szkoła ma przygotować nowe pokolenie do pluralizmu, de−
mokracji, otwartości, jak również dialogu; ma uczyć współdziałania, współżycia i pracy
w interkulturowym zróżnicowanym środowisku, w poszanowaniu inności przy zachowaniu
podstaw własnej tożsamości.

Edukacja europejska wymaga nowego spojrzenia na problem współistnienia, współdzia−
łania, realizowania zasad pluralizmu etnicznego, religijnego i kulturowego oraz demokracji. To
zaś wymaga, aby treści edukacji europejskiej były zorientowane na zintegrowaną wiedzę
o Europie, o wspólnocie jej osiągnięć i koncentrowały się nie na faktach i konfliktach, lecz na
wartościach.10  Uczenie o Europie obejmuje w jednakowym stopniu zintegrowane i rozszerzone
obszary wiedzy, co i postawy tolerancji, humanizmu i szacunku do cudzej inności.11

Zagadnienia europejskiego wymiaru edukacji winny znaleźć odzwierciedlenie w progra−
mach i podręcznikach szkolnych oraz w kształceniu nauczycieli. Należy nadać priorytet
nauczaniu języków obcych, szczególnie języka angielskiego, a w nauczaniu geografii i historii
należy uwzględniać aktualne procesy przemian cywilizacji europejskiej.12  Chodzi o dostarcze−
nie rzetelnej wiedzy o Europie, o jej problemach w przeszłości, dziś i w przyszłości. Edukacja
szkolna winna zapewnić uczniom poznawanie i zrozumienie celów i zasad funkcjonowania
Wspólnoty Europejskiej w celu przygotowania młodego pokolenia do życia w zmienionych
warunkach społeczno−kulturowych i politycznych w zjednoczonej części Europy. Chodzi o przy−
gotowanie ludzi otwartych, świadomych swojej wiedzy i kompetencji i takie kształtowanie
świadomości, która pozwoli wychować człowieka do pokojowego współistnienia i współdzia−
łania, człowieka o ukształtowanej europejskiej tożsamości kulturowej. Powinnością edukacji
szkolnej jest wprowadzenie młodego pokolenia Polaków zarówno w tradycję i kulturę naro−
dową, jak też wyposażenie ich w system wartości oraz kształtowanie takich cech osobowości,
jak: aktywność, współpraca, współdziałanie, samodzielność, przedsiębiorczość, zdolność spro−
stania wymogom konkurencji w gospodarce, wrażliwość humanistyczna, szacunek do wyż−
szych wartości, duża kultura moralna, poczucie godności i kreatywność.13

F. Bereźnicki – Problemy polskiej szkoły w dobie integracji
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Procesy integracji nie mogą się odbywać bez istotnych zmian w edukacji szkolnej, które
powinny kreować nowe postawy społeczne i moralne, kreować ideał Polaka – Europejczyka
jako obywatela kraju i Europy. Polak, stając w obliczu nowej rzeczywistości, musi rzetelnie
przygotować się do życia i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Może to sobie zapewnić po−
przez opanowanie gruntownej wiedzy, kompetencji oraz nabywanie umiejętności dialogu, ne−
gocjacji i zdolności adaptacyjnych. Jak powinien zatem wyglądać system edukacji, aby dobrze
przygotować młode pokolenie do życia w Unii Europejskiej? Aby dostosować system szkolny
do potrzeb integrującej się Europy, konieczne wydaje się wypracowanie nowej koncepcji edu−
kacyjnej, która powinna prowadzić do stopniowej, ale gruntownej reformy edukacji narodowej.

Podstawowego znaczenia nabiera edukacja, która musi uwzględnić obecną eksplozję in−
formacyjną. Najnowocześniejsze techniki komunikowania oferują różny dostęp do wiedzy,
możliwość wędrówki po wirtualnym świecie kultury, wizyty w muzeach czy bibliotekach. Nie
jest niczym nowym fakt, że edukacja może się odbywać w coraz większym stopniu poza
szkołą.14  Zachodzi więc konieczność i potrzeba dokonywania racjonalnej selekcji informacji –
mając na uwadze jej lawinowy wzrost – przechowywania, przetwarzania i skutecznego wyko−
rzystania. Patrząc z perspektywy przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, należy zmniejszyć
dystans pomiędzy wykształceniem Polaków a obywatelami państw Unii. Rośnie potrzeba
umiejętności posługiwania się językami obcymi, znajomości historii, geografii, gospodar−
ki, kultury itp. poszczególnych krajów Unii. Koniecznością staje się zrozumienie różnych po−
glądów, systemów wartości i obyczajów w celu poznania i zrozumienia życia w tych krajach.

Przyszłość edukacji, oświaty i szkoły jest bez wątpienia mocno związana z integracją.
Istotną tendencją w obecnych przemianach oświatowych winno być zbliżenie polskiej edukacji
do systemów oświatowych istniejących w krajach Wspólnoty. Integracja z Unią Europejską
z jednej strony implikuje potrzebę zmian edukacyjnych, a z drugiej może zagrażać tej potrze−
bie, gdyż Unię bardziej interesują problemy ekonomiczne, a mniej problemy edukacyjne. Czy
integracja stwarza szansę powodzenia dla edukacji? Istnieje obawa, że edukacja może się zna−
leźć wśród takich dziedzin życia społecznego, które będą w najmniejszym stopniu objęte inte−
gracją. Niewątpliwie integracja powinna oznaczać wyrównanie szans edukacyjnych, gdy tym−
czasem już na samym początku mamy do czynienia z dużym ich zróżnicowaniem.

Integracja niesie uczniom wiele zagrożeń dotyczących zachowań moralnych, m.in. napływ
nowych, nie zawsze korzystnych, obyczajów, nasilenie się patologii i agresji, odchodzenie od
lokalnej tradycji.

Jednym z głównych problemów integracji jest zagadnienie profesjonalizacji nauczyciela,
generalnej przemiany sposobu pedagogicznego myślenia. Aby dostosować proces edukacyjny
do potrzeb integracji, nauczyciel winien posiadać kompetencje „nauczyciela europejskiego”. Nie
bez znaczenia jest jego pozycja społeczna i ekonomiczna. Pozycja społeczna i ekonomiczna
oraz profesjonalizm nauczycieli czeka na rozwiązanie porównywalne do usytuowania nauczy−
cieli w innych krajach. Niskie kwalifikacje nauczycieli stanowią poważne zagrożenie odnośnie
do przygotowania młodego pokolenia do korzystania z dorobku cywilizacyjnego Wspólnoty.
O profesjonalizmie nauczycieli i konieczności modernizacji ich kształcenia pisze się obszernie
w naszym kraju.

Współczesna szkoła polska przeżywa kryzys spowodowany trudną sytuacją szkoły, upad−
kiem prestiżu nauczycieli, nasileniem się zjawisk patologicznych, trudnymi warunkami mate−
rialnymi rodziny, bezrobociem. Istotnym problemem naszej szkoły jest brak pieniędzy na oświa−
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tę, która słabo doinwestowana nie tylko źle kształci uczniów, ale czyni to przez słabo opłaco−
nego i wykształconego nauczyciela.

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami zapaści polskiej szkoły. W skali kraju zlikwidowa−
no tysiące szkół, w kolejce do kasacji czekają następne. Puste budynki, mające początkowo
służyć szeroko pojętej oświacie i kulturze, zmieniają się w sklepy lub stoją puste.

Resort edukacji wysłał pierwsze sygnały, że państwa nie stać na utrzymywanie szkół, więc
te muszą sobie radzić, jak umieją. I wtedy wiele szkolnych pomieszczeń wynajęto na cele han−
dlowe, a tysiące boisk zamieniono na płatne parkingi. Szkoły przekazano samorządom, zmniej−
szając równocześnie dotacje na ten cel. Gminy otrzymały prawo likwidacji szkół, które nie speł−
niają nader wysokich norm zagęszczenia. A pomysł przekazania szkół samorządom wydawał
się tak znakomity. Jego autorzy nie wzięli jednak pod uwagę, że samorząd to w większości
zwykli ludzie, o niekoniecznie szerokich horyzontach, zapatrzeni we własne sprawy. W wielu
krajach Europy Zachodniej i Ameryce, z których pragniemy brać wzór, oświatą jednak zawia−
duje rząd, a nie partykularnie myślący samorządowcy.

W większości szkół brakuje podstawowego wyposażenia w źródła naukowej informacji
(słowniki, encyklopedie, poradniki itp.), w sprzęt techniczny, komputery, dostęp do Internetu.
W takich warunkach trudno jest unowocześniać i intensyfikować proces kształcenia i wycho−
wania zgodnie z celami i zadaniami wynikającymi z założeń programów edukacyjnych. Wiele
do życzenia przedstawia współpraca między rodziną a szkołą. Trudne warunki egzystencji
rodzin, bezrobocie rodzi zjawiska patologiczne, jak: narkomania, alkoholizm, przemoc, agresja,
wagarowanie. W sytuacji narastającej agresji, obniżania się jakości życia, upadku kultury szko−
ła w coraz mniejszym stopniu realizuje funkcje wychowawcze. Nie sprzyja kształtowaniu oso−
bowości, silnych charakterów, jego podmiotowości i autonomii, budowaniu psychiki ucznia od−
pornego na stres. Jednym słowem, szkoła nie wyposaża uczniów w dyspozycje umożliwiające
funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie. Zbyt wolno reaguje na zmiany, nie jest
kreatorem społecznych i cywilizacyjnych przemian. Przekazywanie wiedzy encyklopedycznej
i kształcenie prostych umiejętności poznawczych, na czym szkoła się koncentruje, w coraz mniejszym
stopniu spotyka się z zainteresowaniem na rynku pracy.15 Takie nauczanie nie wydaje się sensowne
w epoce, w której wiedza szybko narasta i jeszcze szybciej się dezaktualizuje. Szkoła stosująca
nauczanie „frontalne”, przekazująca dużą liczbę informacji, nie odpowiada potrzebom cywili−
zacji jutra, w której niezbędne są umiejętności poznawcze wyższego rzędu, pomocne w roz−
wiązywaniu problemów przyszłości.

Współczesna młodzież musi się nauczyć, jak się uczyć samodzielnie, jak poddawać kry−
tycznej refleksji to, czego się nauczyła, jak wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować trafne
decyzje. Praktyka pokazuje, że nadal dominuje w polskiej szkole nauczanie nad uczeniem się.
Trudno jednak, by nauczyciel akcentował uczenie się uczniów, gdyż przeładowane informacja−
mi programy szkolne zmuszają go niejako do stosowania podającego toku nauczania. Ponad−
to wielu nauczycieli ogarnia coraz większe zniechęcenie, ponieważ szkoła jako instytucja edu−
kacyjna ulega coraz większej biurokratyzacji, czego dowodem jest tworzenie dokumentacji od−
nośnie awansów zawodowych.

Nauczyciele wiele czasu marnotrawią na czynności nieedukacyjne (sprawdzanie obecno−
ści, rozdawanie pomocy, późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie zajęć itp.). Nie−
wiele jest lekcji szkolnych całkowicie wypełnionych pracą edukacyjną. W efekcie nie zawsze są
zrealizowane cele nauczania.

F. Bereźnicki – Problemy polskiej szkoły w dobie integracji
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Szkoła i jej wymagania bardzo oddaliły się od tego, czemu należy sprostać w życiu zawo−
dowym. Powoduje to, że zachodzi niewielki związek między sukcesem szkolnym a sukcesem
zawodowym.16  Treści dydaktyczne są tak ukształtowane, że uczeń najczęściej nie może od−
nieść ich do teraźniejszego i przyszłego życia codziennego i własnych doświadczeń.

Aby żyć i pracować w społeczeństwie zintegrowanej Europy, należy podnieść standardy
edukacyjne, kształcić samodzielne krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów.
Niezwykle ważnym zadaniem szkoły jest łączenie rozwoju intelektualnego z rozwojem emocjo−
nalnym i kształtowaniem odpowiednich postaw i wartości. Kształtowanie psychiki ucznia od−
pornego na stres, konkurencję i rywalizację wydaje się istotnym elementem oddziaływań współ−
czesnej szkoły w integrującej się Europie.17

Bardzo trafnie ocenia współczesną szkołę Z. Kwieciński, … szkoła (...) nie umie adaptować
się do tempa i zakresu zmian jej otoczenia, nie mówiąc już o tym, że nie jest zdolna przygotować się
do rewolucyjnych zmian technologicznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych (...) kształcenie
ludzi mądrych, odpowiedzialnych, zaangażowanych i skutecznych wymaga zmiennego szkolnictwa
i szkoły.18  Zachodzi pytanie, jakich zmian dokonać, jak udoskonalić wprowadzoną reformę
szkolnictwa? Istnieje jednak obawa, czy jesteśmy w stanie wprowadzić takie zmiany, aby żyć
i racjonalnie działać w społeczeństwie informacyjnym.

Istotnym problemem, który należy uwzględnić w rozwiązaniach edukacyjnych, jest zjawi−
sko bezrobocia. Szkolnictwo winno zacząć realizować, szeroki profil kształcenia przygotowują−
cy do wykonywania zawodów pokrewnych.

Do niezwykle ważnych zadań systemu edukacji należy zmiana procesu kształcenia zwią−
zana z rozwojem nowej technologii informatycznej, pozwalającej na coraz bardziej skuteczne
gromadzenie, przetwarzanie i stosowanie informacji. Istotną sprawą staje się więc kształcenie
u uczniów umiejętności zdobywania, przetwarzania oraz wartościowania informacji. Informa−
cja jest bowiem nieodzowna dla naszej egzystencji, staje się czynnikiem zmian społecznych.
Wiedza encyklopedyczna traci na znaczeniu, gdyż zaczyna obowiązywać inna koncepcja wie−
dzy, rozumiana jako dynamiczna zdolność łączenia, modyfikowania i wykorzystywania myśli
i idei, a tradycyjna wiedza staje się po prostu informacją, którą trzeba rekonceptualizować w
dynamicznym procesie kształcenia.19  W tej sytuacji proces uczenia się musi zdominować stra−
tegia problemowa. Koniecznością staje się stwarzanie sytuacji dydaktycznych zmuszających
ucznia do krytycznego postrzegania rzeczywistości, do odkrywania, analizowania i interpreto−
wania pojęć. Szkoła musi kształcić tak, aby uczniowie mogli korzystać z dorobku cywilizacyj−
nego krajów zachodnich. Przyszłość potrzebuje ludzi, którzy posiadają umiejętność krytyczne−
go i twórczego myślenia, potrafią wyszukiwać i oceniać napływające informacje oraz twórczo
i racjonalnie działać i żyć w zintegrowanej Europie.
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Wiesława Gorzelana−Gałązka
Zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego
i Specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Wkład oświaty zachodniopomorskiej w edukację narodową

I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny już sam w sobie stanowi niemały wkład
w edukację narodową. Organizacja, problematyka, wystąpienia gości, a także uroczysta opra−
wa i imprezy towarzyszące sprawiły, że wszyscy uczestniczymy w swoistym edukacyjnym
święcie, a takich świątecznych dni naprawdę jest niewiele. W życiu każdej społeczności domi−
nują bowiem dni zwyczajne, wypełnione różnorodnymi zadaniami i obowiązkami. Zwykle nie
mamy czasu na refleksje nad nimi, na pogłębione analizy i oceny. Zdarzają się jednak momenty,
kiedy historia skłania do spojrzenia wstecz, do podjęcia próby bilansu dotychczasowych dokonań.

I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny, będący jednym z najważniejszych wydarzeń
związanych z obchodami 60−lecia oświaty na Pomorzu Zachodnim, stwarza szczególną oka−
zję, by spojrzeć na trud i wysiłek wielu ludzi oświaty zachodniopomorskiej oraz środowisk
z nią związanych. Z perspektywy tych 60 lat można wskazać wiele przykładów na wkład
oświaty zachodniopomorskiej w edukację narodową. Bezsprzecznie pierwszym z nich było
tworzenie tuż po wojnie, nieomal od podstaw, polskiej szkoły na terenie Pomorza Zachodniego
przez pionierów. Trudno dziś nie wyrazić słów wdzięczności tym, którzy ówcześnie zabezpie−
czali ocalałe od zniszczeń wojennych obiekty oświatowe, organizowali pierwsze szkoły i formy
opieki nad dziećmi i młodzieżą. Tym, co szczególnie zadziwia dziś znawców historii polskiej
edukacji, jest fakt osiągnięcia na Pomorzu Zachodnim w 1947 roku 92−procentowej powszechno−
ści nauczania, szybkiego zbudowania przemyślanej i prawidłowo ukształtowanej sieci szkolnej.

Od tego czasu oświata zachodniopomorska trwale wpisywała się w realizację głównych
celów, jakie stawiano przed polską szkołą, tj. porządkowanie sieci szkół i placówek oświato−
wych, podwyższanie stopni organizacyjnych szkół, zagwarantowanie pełnej siedmioklasowej
szkoły podstawowej, prowadzenie walki z analfabetyzmem, tworzenie lokalnych systemów
oświatowych umożliwiających podejmowanie i kontynuację nauki coraz większej liczbie dzieci
i młodzieży.

Oświaty zachodniopomorskiej nie ominęła ogólnopolska dyskusja nad potrzebą upowsze−
chnienia pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Tu również konstatowano, że siedmiokla−
sowa szkoła podstawowa nie dawała uczniowi wystarczającego zasobu wiedzy i umiejętności
potrzebnych do podejmowania kształcenia na wyższym poziomie lub podejmowania pracy
zawodowej.

To, co było przedmiotem ogólnopolskich dyskusji o docelowym kształcie polskiej szkoły,
stawało się także źródłem pytań stawianych przez nauczycieli i pracowników oświaty na zie−
miach zachodnich. Zawsze ich troską była chęć zlikwidowania dysproporcji między edukacją
dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i miejskich, upowszechnienia wykształcenia średnie−
go. Nie zabrakło i w tym względzie głosów płynących z Pomorza Zachodniego, zwłaszcza w
czasie dyskusji i polemik najbardziej zażartych – w roku 1973 – gdy reforma polskiej edukacji
zmierzała w kierunku uczynienia podstawowym ogniwem nowego systemu oświaty narodo−
wej 10−letnią powszechną, bezpłatną i obowiązkową dla całej populacji młodzieży szkołę, któ−
rej miały być podporządkowane wszystkie rozwiązania organizacyjne i programowe w syste−
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mie i praktyce edukacyjnej w regionach. Ostatecznie, jakkolwiek nigdy koncepcja szkoły 10−
−letniej nie została w całości zrealizowana, doświadczenia w tej mierze, prezentowane również
przez przedstawicieli tutejszego środowiska oświatowego, pozwoliły na budowę i wdrażanie
ogólnopolskiej sieci szkół zbiorczych.

Specyfika nie aż tak odległych czasów, gdy Polska funkcjonowała w innym niż dziś poło−
żeniu geopolitycznym, powodowała, że regionalna polityka oświatowa była zazwyczaj prostą
transmisją rozwiązań centralnych. Tak działo się głównie w zakresie organizacji lokalnych sys−
temów kształcenia, realizacji programów nauczania i wychowania. Równolegle jednak poja−
wiały się inicjatywy, które przede wszystkim wynikały z woli, pomysłowości i zaangażowania
konkretnych ludzi – nauczycieli i wychowawców, dyrektorów szkół i placówek, pracowników
administracji oświatowej, działaczy oświatowych. Zapewne dlatego to Pomorze Zachodnie było
prekursorem wprowadzenia już w 1950 roku pierwszej w Polsce placówki wychowania po−
zaszkolnego, dzisiaj powszechnie znanego ze swych osiągnięć Pałacu Młodzieży. Także tu,
w 1952 roku, powstało pierwsze w Polsce „Miasteczko Dziecięce” w Podgrodziu.

Zapoczątkowana w 1989 roku transformacja ustroju państwa, w której niemal rewolucyj−
nym przeobrażeniom zostały poddane stosunki społeczno−ekonomiczne i polityczne, była po−
czątkiem długiego okresu poszukiwań również w sferze edukacji. Powstały nowe doktryny,
nowe koncepcje edukacji, programy, które po licznych modyfikacjach stały się założeniami re−
alizowanej reformy strukturalnej i programowej całego systemu szkolnego. Dziś możemy już
powiedzieć, że okres minionych ostatnich lat był dla polskiej edukacji czasem licznych przed−
sięwzięć, zaś wielość i różnorodność doświadczeń poszczególnych regionów kraju w budowa−
niu lokalnego kształtu oświaty pozwala na obiektywne oceny ich faktycznego wkładu w sys−
tem edukacji narodowej.

Mamy w pamięci wysiłek i trud zachodniopomorskich nauczycieli i wychowawców, wszyst−
kich, którzy budowali na Pomorzu Zachodnim zręby polskiej oświaty i wnosili swój wkład
w jej historię. To dzięki nim oświata na Pomorzu Zachodnim może się dziś pochwalić wieloma
rozwiązaniami i osiągnięciami skutkującymi jej wysokim usytuowaniem w systemie edukacji
narodowej. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto prekursorskie działania w zakresie budo−
wania systemu kształcenia zawodowego, które pozwoliły na uruchomienie pierwszej w kraju
Szkoły Rzemiosł czy  eksperymentalnej placówki kształcenia zawodowego – Centrum Kształ−
cenia Zawodowego.

Warto podkreślić znaczenie organizowanych w Szczecinie od lat Międzynarodowych Tar−
gów Edukacyjnych „Interdydakta”, będących w równej mierze miejscem wymiany nowocze−
snej myśli pedagogicznej i psychologicznej, jak i prezentacji najnowszych osiągnięć z zakresu
technologii kształcenia.

Wielość inicjatyw edukacyjnych, konkursów, programów jest dowodem aktywności i kre−
atywności pracowników oświaty, życzliwie wspieranych przez środowiska samorządowe.

Systemowy charakter rozwiązań przyjętych w województwie zachodniopomorskim
w zakresie kształcenia objął też tak ważną sferę, jak zorganizowane i planowe wspieranie szkół
w sferze podnoszenia jakości kształcenia.

Przyjęta w 1999 r. nowa koncepcja sprawowania nadzoru pedagogicznego, którego przed−
miotem uczyniono jakość pracy szkół i placówek, powstawała przy bardzo aktywnym udziale
przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przez wszystkie kolejne lata pracownicy
nadzoru województwa zachodniopomorskiego wpisują się swoją kreatywnością na listę naj−
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bardziej poszukujących i skutecznych kuratoriów oświaty. To w województwie zachodniopo−
morskim rozpoczęto pilotażowe prace nad podnoszeniem efektów kształcenia w szkołach pod−
stawowych i gimnazjach, to również tutaj opracowano „Zachodniopomorski Program Działań
na Rzecz Jakości Kształcenia” ukazujący w praktyce ścieżki prowadzące do bycia lep−
szą szkołą. Szkołą, w której uczniowie realizują swoje ambicje i aspiracje, szkołą z pomysłem
na jakość pracy gwarantującej uczniom odniesienie sukcesu na miarę ich możliwości. To prze−
cież na szkole, jej nauczycielach i dyrektorze spoczywa odpowiedzialność za jakość kształce−
nia. Profesjonalne wspomaganie szkół w podnoszeniu jakości pracy jest mocną stroną tutejsze−
go kuratorium oświaty.

Również w województwie zachodniopomorskim rozpoczęła się ogólnonarodowa dyskusja
nad profilaktyką i prewencją niewłaściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży, skutkująca
wypracowaniem nowoczesnego programu profilaktyki: „STOP! Przedwczesnemu zaproszeniu
do dorosłości”.

Rozmachu i barw nabiera znakomita inicjatywa szczecińskiej nauczycielki, pani Gabrieli
Helińskiej, „Szkolna Giełda Turystyczna – PRZYGODA”, będąca już imprezą ogólnopolską
i aspirującą do zasięgu europejskiego. Giełda jest wspaniałą połączoną lekcją edukacji regio−
nalnej, dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości i na stałe, mam taką nadzieję, wpisała się
w tradycję edukacyjną.

Bez wątpienia na podkreślenie zasługują również wypracowane na Pomorzu Zachodnim
formy pracy z uczniem zdolnym. Rzecz nie w wyjątkowości takich działań, lecz ich skuteczno−
ści. Świadczy o tym pozycja zachodniopomorskich szkół w ogólnopolskich rankingach czy
zainteresowanie udziałem w pracach Towarzystwa Na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej. Nauczy−
ciele są autorami konkursów dla szczególnie zdolnej młodzieży. To z grona uczniów zachod−
niopomorskich szkół wywodzą się laureaci konkursów WOLSZCZAN i SZKOLNY PULITZER.
Mam pewność, że za sukcesami uczniów stoją także nauczyciele – dla wielu uczniów pierwsi
i ostatni mistrzowie. Cieszy zatem tak poważne traktowanie w województwie zachodniopo−
morskim kwestii wspomagania nauczycieli zarówno ze strony działań Kuratorium Oświaty w
Szczecinie, jak przez organizację wojewódzkiego systemu doskonalenia nauczycieli. Na margi−
nesie warto przypomnieć, że kształcenie nauczycieli na tym terenie miało niebanalne znaczenie
już od czasów powojennych, bo już w roku 1945 zaczęły powstawać na ziemi zachodniopo−
morskiej pierwsze licea pedagogiczne, przez co z roku na rok wzrastała liczba wykwalifikowa−
nych nauczycieli, którzy mogli wpływać na podnoszenie jakości pracy szkół, w których podej−
mowali pracę.

Dzisiaj profesjonalne doskonalenie nauczycieli jest wyzwaniem i znakiem czasu. W tym
miejscu nie sposób nie zauważyć, że to właśnie województwo zachodniopomorskie jako pierw−
sze w kraju przeprowadziło procedury akredytacji placówek doskonalenia, zaś przyjęte tu
rozwiązania stały się źródłem nierzadkich inspiracji w innych kuratoriach. Inspiracji dostarczał
również opracowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie program „Zachodniopomorska
Szkoła Jakości/Zachodniopomorska Placówka Jakości”.

Jakkolwiek trudno zaprzeczyć zainteresowaniu procedurami programu w innych regio−
nach kraju, cieszy przede wszystkim fakt jego popularności wśród dyrektorów i rad pedago−
gicznych zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych. Jest niezmiernie budujące, że 76
szkół i placówek potwierdziło uczestnictwem w programie najwyższy poziom swej pracy.

Odrębną jakość w oświacie zachodniopomorskiej wyznacza współpraca transgraniczna
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oraz realizacja pierwszych polsko−niemieckich projektów edukacyjnych. Niewątpliwym sukce−
sem są trwale funkcjonujące projekty szkolne realizowane w szkołach w Gartz i Locknitz.
W mojej ocenie wiele wniosków i doświadczeń winna dostarczyć realizacja projektu „Wspólne
kwalifikacje zawodowe”, tak dalece wpisującego się w realizację postulatów Unii Europejskiej.

I Zachodniopomorski Kongres Edukacyjny ujawni bez wątpienia wiele osiągnięć edukacji
zachodniopomorskiej, postawi, być może, wiele pytań dotyczących bieżących wydarzeń
w oświacie na Pomorzu Zachodnim i kierunków codziennie dokonujących się przemian. Wierzę
głęboko, że implikacje toczących się tu dyskusji pozwolą na pomnażanie dorobku nauczycieli,
dyrektorów szkół i placówek, pracowników administracji oświatowej i wszystkich, którzy bu−
dowali 60 lat tradycji polskiej szkoły na tych ziemiach.

Życzę, by następne lata przyniosły całej zachodniopomorskiej rodzinie oświatowej kolejne
powody do dumy z dokonań i społecznie zasłużonego szacunku.

W. Gorzelana−Gorzelana – Wkład oświaty zachodniopomorskiej w edukację…
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Erazm Kuźma

O zachodniopomorskiej kulturze po 1945 roku

Współczesna filozofia coraz uporczywiej zamazuje opozycję przedmiot – podmiot, co
wyraża się między innymi narastającą subiektywizacją dyskursu naukowego,1  i ja więc roz−
pocznę od siebie. Kulturą Pomorza Zachodniego oglądaną z perspektywy literatury zajmuję
się od dawna, od lat sześćdziesiątych, a później, z racji dydaktyki uniwersyteckiej, a także
kolejnych rocznic i różnych innych powodów wypowiadałem się i pisałem na ten temat wielo−
krotnie. Mówię to teraz nie po to, by dowodzić, że nareszcie dotarłem do prawdy – dalszy
wywód pokaże, że jest to niemożliwe – lecz by pokazać, że mogę spojrzeć na siebie jako na
tego, który obserwuje – niegdyś i teraz – siebie obserwującego siebie i innych mówiących i pi−
szących o kulturze i literaturze Pomorza Zachodniego i stworzyć jakąś prawidłowość obserwa−
cji. Norwid w poemacie „O wolności słowa” pisał o potrzebie takiej dwoistości:

Zaiste – być aktorem trza, i być w teatrze
Oderwać się od siebie i wejść w siebie
(II, 52–53)

Tyle poeta. Moje doświadczenia układają się raczej we wzorzec zaproponowany przez
socjologa i filozofa Niklasa Luhmanna, on więc będzie przewodnikiem w dalszym wywodzie.
Pierwsza jego teza brzmi tak: społeczeństwo jest autopoietycznym systemem pozbawionym
transcendencji, przedustawnej istoty i wartości. Nie można na niego spojrzeć z zewnątrz, stąd
wspomniane wyżej zacieranie granicy między podmiotem a przedmiotem. W obszarze nas tu
interesującym trzeba więc przyjąć, że na kulturę nie można spojrzeć spoza kultury, nie ma dla
niej po prostu metajęzyka, bo cokolwiek o niej powiemy – należy do kultury. Nie tylko to co tu
mówię i co jeszcze powiem, ale i wszystkie referaty wygłaszane na tej sesji, sama idea zwoła−
nia sesji, jej poetyka i rytuał i tak dalej. Nie ma archimedesowego punktu, na którym można by
oprzeć poznanie, prawdę, wartość.

   Stąd druga teza: poznanie jest konstrukcją, a nie odwzorowaniem obiektywnej rzeczy−
wistości. Rzeczywistość oczywiście istnieje jako otoczenie, które bodźcuje system kultury jak
i system społeczny, gospodarczy, polityczny, religijny, naukowy – tyle że te bodźce system
przetwarza na własne wewnętrzne operacje umożliwiające systemowi przetrwanie.2  Ale co
znaczy taki konstrukt jak „kultura Pomorza Zachodniego”. Nie można go inaczej pomyśleć jak
poprzez aprioryczne kategorie myślenia czasu i przestrzeni, jako sekwencji wydarzeń na pew−
nym terytorium i w ten sposób wkraczamy na teren literatury, fikcji. Jak pisze Paul Ricoeur
w swym wielkim dziele „Czas i opowiadanie”, czasu nie można pojąć inaczej jak przez opo−
wiadanie, a opowiadania – przez czas, dowodząc przy okazji, że wielkie dzieła historyków,
nawet tych mających ambicje ścisłej naukowości – są opowiadaniami. Po prostu zdarzenia
historyczne są dla nas pozbawionymi sensu faktami językowymi, które – żeby usensownić,
musimy ująć w opowiadanie, związki przyczynowo−skutkowe, wyposażyć w fabułę. Publika−
cja „Kronika Szczecina 2003” wydana w roku 2004 liczy prawie 400 stron i zawiera tysiące
faktów, które mogą coś znaczyć tylko przez włączenie w jakąś opowieść – wybierając jedne
fakty a pomijając inne. W o ileż lepszej sytuacji jest archeolog, który z kilku skorup wykopa−
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nych może mówić i mówi o kulturze ceramiki wstęgowej czy kulturze pucharów lejkowatych,
o kulturach trwających wieki. W niezłej sytuacji byłby też historyk kultury Księstwa Pomor−
skiego: Jerzy Podralski, autor przewodnika po archiwum książąt pomorskich; przy haśle „Kul−
tura” dodaje: Jest to najmniejszy rozdział pod względem ilości materiałów źródłowych.3  I dla kon−
trastu parę publikacji z ostatnich lat. Historia teatrów polskich w Szczecinie należy przecież do
kultury: tylko część pierwsza tej historii ma przeszło 700 stron, przewodnik encyklopedyczny
po literaturze polskiej na Pomorzu Zachodnim ma prawie 300 stron, a literatura też przecież
należy do kultury.4  Do kultury należy też architektura; książka o szczecińskiej architekturze
tylko z przełomu wieków XIX i XX liczy pół tysiąca stron.5  Wymieniam tu prace poświęcone
kulturze pomorskiej powstałe tylko w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
a przecież powstały też ważne prace poza tą instytucją: licząca prawie 300 stron historia Pol−
skiego Radia Szczecin6  czy pół tysiąca stron historia i prehistoria Książnicy Pomorskiej.7  Jeśli
do tego dodać niestrudzonego edytora materiałów do historii Pomorza Zachodniego i mono−
grafisty poszczególnych problemów kulturowych naszych ziem – Kazimierza Kozłowskiego –
co najmniej dwie sprawy stają się oczywiste. Po pierwsze, konieczność selekcji, ograniczenia,
by nie utonąć w powodzi faktów, zwłaszcza w krótkim referacie. Po drugie, co prawda świę−
cimy sześćdziesięciolecie naszego pobytu na Pomorzu, ale ta cezura z perspektywy kultury
jest sztuczna, co zresztą widać w  wyżej wspomnianych publikacjach: rzecz o teatrze w arty−
kule Piotra Urbańskiego sięga do łacińskiego dramatu renesansowego w Szczecinie, rzecz o
literaturze – w moim artykule – aż do Wisława III z Rugii, rzecz o architekturze w ogóle po−
przestaje na dokonaniach sprzed 1945 roku, a przecież one nam ciągle towarzyszą, rzecz o
Książnicy Pomorskiej mówi o stuleciu i sięga do Stadtbibliothek w Szczecinie.

Powiedziałem, że fakty językowe nabierają sensu dopiero wtedy, gdy układa się je w jakąś
opowieść. Ale jej wybór i układ nie są całkiem dowolne, ograniczone są modalnościami języko−
wymi, które układają się – jak pisze Northrop Frye – albo w archetyp romansu, albo komedii,
albo tragedii, albo satyry.8 Przejął, rozwinął i zastosował do historiografii ten podział Hayden
White9  i w znakomitym gronie historyków nie ośmielam się rozwijać jego poglądów. Przypo−
mnę jedynie, że ten związek literatury i historii został rozerwany dopiero w Oświeceniu, wcze−
śniej symbioza była niejako zatwierdzona instytucjonalnie, także na Pomorzu: w XVI wieku  na
uniwersytecie w Greifswaldzie była jedna katedra dla poezji i historii. Osadzony na niej pod
koniec wieku Johann Seckerwitz był równocześnie historykiem akademickim i poetą dworskim
Johanna Friedricha i Ernsta Ludwiga.10  Wyznam też, że mam skłonność układania historii
kultury Pomorza Zachodniego w modalności satyry, która, jak pisze Frye, odpowiada „powro−
towi chaosu”, epoce „zmierzchu bogów”, czy – według White`a – tropowi ironii, której zasad−
niczą właściwością jest antytetyczność, przygodność, to podwójne spojrzenie, na które powo−
łałem się cytując Norwida, albo – wracając znowu do Luhmanna – obserwacja drugiego i trze−
ciego stopnia, czyli jak ja obserwuję siebie obserwującego tych, którzy mówią i piszą o kulturze
Pomorza Zachodniego.

Pozostając przy Luhmannie: przyjmuje on, że kultura jest pojęciem historycznym i dzisiaj
najlepiej opisywać ją jako formę społecznej pamięci. W skomplikowanym języku tego socjolo−
ga i filozofa definicja jest taka: Kultura jest formą myślenia rekursywności społecznej komunikacji.11

Znaczy to mniej więcej tyle: komunikacja, aby zapewnić systemowi reprodukcję, ustala ciągle
jego tożsamość przez rekurs do pamięci przeszłości, która ma służyć teraźniejszości i projek−
tować przyszłość. Pamięć społeczna zawiera w sobie – jak to Luhmann nazywa – różne kon−
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densaty, niektóre z nich wybiera tu i teraz z lamusa przeszłości, konfirmuje i rekontekstualizu−
je jako wzorce, inne przemilcza, by wydobyć je w innych okolicznościach i dla innych celów. Nie
jest to znowu tak odkrywcze; przed laty o historii jako lamusie pisał Witold Kula, a i socjolog
Jerzy Szacki rozróżniając dziedzictwo i tradycję jako wybiórcze traktowanie dziedzictwa –
myślał podobnie. Nie upierałbym się też przy wartości definicji Luhmanna: przed paru laty
uczeni amerykańscy zebrali 171 definicji kultury i podzielili je na 13 kategorii; wybieram defi−
nicję Luhmanna, bo jest poręczna dla dalszych rozważań. Ponieważ jednak nie jestem ani so−
cjologiem, ani historykiem, ani kulturoznawcą – lecz literaturoznawcą, muszę zadać sobie
pytanie, na ile spojrzenie na kulturę przez pryzmat literatury jest zasadne. Otóż to, co powie−
działem wcześniej, tak zwany zwrot językowy w naukach humanistycznych, który zaważył też
na naukach przyrodniczych, literaryzacja i subiektywizacja dyskursu naukowego, to, co po−
wiedzieli na ten temat różni uczeni od Rolanda Barthesa przez Paula Ricoeura do Haydena
Whitea – uprawnia do takiej perspektywy. Sam Niklas Luhmann przyznaje literaturze taką
rolę: to właśnie literatura wyposaża społeczeństwo w możliwość samoobserwacji, zaś literatu−
ra nowoczesna stanowi w ogóle paradygmat współczesności.12  Guru dzisiejszego kulturoznaw−
stwa – James Clifford – także widzi współczesność przez pryzmat poematu Williama Carlosa
Williamsa i powieści Konrada,13  a inny, Clifford Geertz, tworzy antropologię kultury jako wła−
sny Bildungsroman.14  Uprawnione wydaje się więc założenie: to przede wszystkim literatura
tworzy i zachowuje pamięć społeczną, co znowu nie jest myślą nową, bo przecież już Adam
Mickiewicz wkładał w usta wajdeloty takie słowa:

O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi a młodszymi laty.
(„Konrad Wallenrod”, IV, 177–178)

To przede wszystkim literatura tworzy, przechowuje, konfirmuje i rekontekstualizuje kon−
densaty tej pamięci społecznej. O jakich kondensatach można mówić w przypadku kultury
Pomorza Zachodniego. Najpierw o tych wielkich narracjach, zwanych przez Jeana−Français
Lyotarda metaopowieściami: „dzieje Pomorza Zachodniego”. Dalej – o kondensatach topogra−
ficznych, na przykład „miasto Szczecin”, „rzeka Odra”, „morze”, „granica”. O kondensatach
nacechowanych etnią, jak „Germanie”, „Słowianie”, „Polacy”, „Niemcy”, „Rosjanie”, „Żydzi”.
O kondensatach etno−kulturowo−rasowych: „Europejczycy”, „Azjaci”, „Ariowie”, „Semici”.
O kondensatach ideologicznych: „komunista”, „faszysta”, „syjonista” i oczywiście też „anty−
komunista”, „antyfaszysta”, „antysemita”. Rzecz prosta, nie mogę tu omawiać wszystkich
kondensatów, ograniczam się więc tylko do dwóch: „dzieje Pomorza Zachodniego” i „miasto
Szczecin”. Drugie ograniczenie: sięgam tylko do polskiej literatury dotyczącej Pomorza Zachod−
niego powstałej w ostatnich latach, chociaż zdaję sobie sprawę, że interesujące byłoby porów−
nanie z takąż literaturą niemiecką, która jest całkiem bogata: wraca ona pamięcią do utraconej
„małej ojczyzny” pomorskiej niemal równie często jak polska literatura do utraconych kresów
wschodnich.15 Trzecie ograniczenie: sięgam tylko do utworów Ireneusza Gwidona Kamińskie−
go, Jerzego Limona, Artura Daniela Liskowackiego, Ingi Iwasiów i Dariusza Bitnera.

A więc najpierw o losie tej wielkiej narracji legitymizującej nasze władanie Pomorzem
Zachodnim. Mówiąc zaś językiem Luhmanna: jak ten kondensat był konfirmowany i rekontek−
stualizowany w literaturze. Kamiński z całą świadomością tworzył tę wielką legitymizująca
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opowieść o zmaganiach z naporem niemieckim. Najpierw dotyczyło to Księstwa Pomorskiego
z centralną postacią Bogusława X, później także epok wcześniejszych, XII wieku, losów Obo−
trytów i Ranów w książce „Powracająca fala” (1994). Ten właśnie tytuł oznaczać ma reslawi−
zację naszej pamięci o kulturze Pomorza. Podobnie tytuł ostatniego rozdziału: „Non omnis
moriar”: trzeba utrwalać w pamięci dziedzictwo Słowian. To oni, pisze Kamiński, nauczyli
swych zachodnich i północnych sąsiadów sztuki żeglarskiej, rybołówstwa, szkutnictwa, budo−
wy grodów i mostów: wszelką gadaninę o cywilizacyjnej niższości pogańskich Obotrytów, Ranów,
Wieletów – należy między bajki włożyć (s. 186). Książki swojej autor nie traktuje jako fikcji, na−
zywa ją zbeletryzowanym reportażem ze średniowiecza. Pisze: Starałem się trzymać faktów,
unikając zmyślenia fabuły [...] Oczywiście, mógłbym bez trudu, puszczając wodze fantazji, upichcić
fabułę o bohaterskim rycerzu, pięknej dziewicy i nieszczęśliwej miłości, lecz wartość poznawcza takiego
utworu byłaby żadna (tamże).

W powieści Jerzego Limona „Wieloryb” (1998) ten kondensat jest konfirmowany i rekon−
tekstualizowany całkiem inaczej: dzieje są fikcją, ta fikcja zakodowana jest rzekomo w genach
i dziedziczona przez pokolenia. Osią fabuły – jeśli tu w ogóle można mówić o fabule – jest
przewijający się przez wieki romans Garmunda – wikinga i Wentiny – Słowianki. Ostanim wcie−
leniem Garmunda jest człowiek, który pomógł Wałęsie przeskoczyć przez płot Stoczni Gdań−
skiej, ostatnim wcieleniem Wentiny jest szczecinianka Helena Szymańska, zbiera−
czka „wypisów źródłowych” z których składa się „Wieloryb”. Nie wiem, czy Limon czytał
prozę Kamińskiego, czy zbieżności i przeciwieństwa są przypadkowe. Kamiński w opowiada−
niu „Ziemia nie milczy” pisał o sporze dotyczącym pochodzenia średniowiecznej łodzi: profe−
sor niemiecki, Dernau, twierdzi, że to łódź słowiańska. Profesor Kunstel, nazista, żąda, by
Dernau ogłosił, że to łódź wikingów, a gdy ten odmawia – przyczynia się do jego śmierci.
U Limona jest odwrotnie: polski profesor uznaje, że szkielet wykopany na wyspie Wolin należy
do wikinga, Komitet Wojewódzki żąda, by ogłosił, że to szkielet Słowianina (jest to zresztą
szkielet Garmunda, który opuści muzeum wolińskie, by zrobić w Polsce porządek, pomóc
Wałęsie i znowu namiętnie kochać się z Wentiną). Limon czytał jednak chyba Frye`a, Barthes`a,
Ricoeura, White`a, bo profesorowi Magnusowi Simonsowi, amerykańskiemu opiekunowi i wy−
dawcy Heleny Szymańskiej każe mówić, że zebrany przez nią materiał jest nie tylko w opozycji
do tradycyjnej `narracyjnej` historii [...], ale zdaje się sugerować, że to właśnie czytelnik ma być ko−
mentatorem czy może nawet `narratorem (s. 6). Także Helena Szymańska pisze o swojej propozy−
cji: Uważam, że należy zrewidować całą literaturę historyczną i oczyścić ją (s. 8). Limon jest zresztą
anglistą, szekspirologiem i jak się zdaje, przyświeca mu ta odpowiedź Hamleta na pytanie
Poloniusza, co czyta: „Słowa, słowa, słowa”. I pisze się też tylko słowa, słowa, słowa:
w „Wielorybie” jest taki znaczący fragment obramowany i przetykany frazą: „rodzę się w sło−
wach” (s. 353–359). Tak daje znać o sobie tak zwany zwrot językowy.

Oczywiście, wszystko to spożywać trzeba cum grano salis. Pamiętać trzeba o zasadzie
ironii, która, jak pisał jej mistrz Sôren Kierkegaard, podważa wszystkie prawdy, czy jak mówił
nasz Norwid: jest koniecznym bytu cieniem (wiersz „Ironia”). Czy o zasadzie satyry, która rzą−
dzi całą częścią trzecią „Wieloryba”. Widzimy w niej na przykład pracownika naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego – Janusza Szczęśniaka. Najpierw jako „marcowego docenta”,
który towarzyszom z Komitetu Wojewódzkiego PZPR tłumaczy, że wieloryb wyrzucony przez
fale na wybrzeżu wolińskim (Limon czytał Kantzowa, który w swej kronice opisuje to zdarze−
nie), jest szatanem zagrażającym jedności chłopsko−robotniczej, a później, już po przełomie,

E. Kuźma – O zachodniopomorskiej kulturze po 1945 roku



492 Rozdział VI – Z dziejów oświaty i kultury

zakłada w Wolinie „Kościół Starych Słowian” z mesjaszem Wałęsą, czyli po starosłowiańsku –
Welesem. Kończy i podsumowuje całą powieść komiks. Tak Limon niszczy wielką opowieść,
którą snuł Kamiński.

A oto jak wyglądają losy kondensatu „miasto Szczecin” w utworach Artura Daniela Li−
skowackiego, Ingi Iwasiów i Dariusza Bitnera. Liskowacki poświęcił mu trzy książki: „Ulice
Szczecina” (1995), „Cukiernicę pani Kirsch” (1998) i „Eine kleine” (2000), już jednak we wcze−
śniejszym tomiku poetyckim „Atlas ptaków polskich” (1994) zaczyna się wyprawa w prze−
szłość miasta, i to w przeszłość niemiecką sprzed 1945 roku. Tak jak archeolog z wykopanych
skorup próbuje odtworzyć kulturę wymarłych plemion, tak Liskowacki za pośrednictwem
pozostawionych przez poprzednich mieszkańców miasta przedmiotów, mieszkań, domów, ulic
próbuje przeniknąć w ich rzeczywistość, świat myśli i uczuć. W „Cukiernicy pani Kirsch” pi−
sze: Ślady po poprzednikach były zatarte, jakby tę ich Atlantydę zalało zimne, wysokie morze, ale
wreszcie zacząłem je odnajdywać (s. 152). W innym miejscu: ja, archeolog, z piórem pelikana, próbu−
jący otworzyć niebo rzeczom, a sobie oczy, ja z tego miasta (s. 107). Inaczej jednak niż archeolog,
autor nie rości sobie pretensji do prawdy: wie, że konstruuje swoją własną prawdę. Oto wy−
mowny fragment z powieści „Eine kleine”: jeden z bohaterów, Fritz Hummel, opuszcza na
zawsze miasto, w monologu wewnętrznym wywołanym tym faktem nie sposób rozdzielić, co
można by przypisać bohaterowi, a co jego twórcy, autorowi, Liskowackiemu: [...] miasto uda−
jące, że jest innym miastem, że nigdy nie było tamtym miastem, że jest bogate, otwarte na świat
i że świeci jak gwiazda żeglarzy, miasto, które boli i nie pozwala zasnąć, którego nie sposób nazwać
swoim, ale które jest swoim tym bardziej, im bardziej o nim milczymy, które wędruje aż do ściany
zieleni, aż do linii brzegu, miasto słonecznych placów i ciemnych zaułków, miasto, które tyle razy chce
się za sobą zostawić, rzucić za siebie, jak lusterko, jak grzebień w ucieczce, by oddzieliła od niego woda
i las, a którego nie można opuścić bez wiecznej pamięci, że się to zrobiło, że się opuściło to miasto, to
miasto, miasto S., które jest prawdziwym S., ale też S. z niepamięci, S. zmyślonym, to miasto widzi
przecież nie Hummel, ale ja w jego oczach, moimi oczami, gdy idę, przechodzę tędy, którędy on teraz
właśnie idzie ze swoją walizką (s. 224). Liskowacki jest więc świadomy, że tworzy Szczecin jako
przedmiot kultury z innych elementów kultury: z konwencji „małych ojczyzn”, z konwencji
odwoływania się do niemieckiej przeszłości wytworzonej z takim powodzeniem przez pisarzy
Gdańska i Wrocławia, z konwencji cudownego dziecka – jest  nim w powieści Heini, z konwen−
cji gry w piłkę nożną czy w szachy – tak w powieści ukulturowiony został konflikt niemiecko−
−polski, z konwencji obyczajowości itd., a wszystkie te konwencje przedstawione zostały z an−
tykwaryczną szczegółowością. Tak oto kondensat „Szczecin” konfirmowany i zrekontekstuali−
zowany został substratem kultury niemieckiej. Tu narzuca się porównanie z powieścią Britty
Wuttke „Homunculus z tryptyku” (1977): ta rodowita Niemka, mieszkanka Międzyzdrojów,
uznała, że niemczyzna to zatopiona Atlantyda i przeszła na ląd polszczyzny. Liskowacki,
Polak, rodowity szczecinianin, nurkuje do tej zatopionej Atlantydy i chce nam przywrócić jej
szczątki.

Powieść nie poddaje się więc jednoznacznej wykładni. Liskowacki jest aktorem i równo−
cześnie widzem w teatrze – żeby powtórzyć przytoczoną na początku metaforę Norwida, cze−
go dowodem metatekstowe fragmenty, jak ten przytoczony wyżej. Roszczenia do prawdy osła−
bia też kłączowatość fabuły (rizomatyczność – to jedno z kluczowych pojęć Gillesa Deleuzea):
ginie ona w rozgałęzionych retrospekcjach, mowie pozornie zależnej budującej sny, myśli, wy−
powiedzi setek postaci. Rozmywa się w ten sposób nie tylko pojęcie prawdy, ale i wartości.
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W powieści powtarza się często motyw bieli i czerni (np. biała kreda na czarnej tablicy, czarne i białe
figury szachowe) i chociaż Hummel często powtarza tertium non datur, to właśnie tertium datur: najwięcej
jest tego, co sytuuje się między białym i czarnym, a dzieje się tak za sprawą czasu, tego „pożercy rze−
czy”. „Trzeba słuchać czasu” powiada jedna z postaci  (s. 151), a tak to ujmuje Heini: Bo oto
świat, który jest, staje się tym samym światem, którego nie ma (s. 218).

Jeszcze dalej w subiektywizacji kultury już nie Pomorza Zachodniego, lecz  Szczecina czy
tylko paru jego dzielnic idzie Inga Iwasiów w autobiograficznym tomie „Miasto−ja−miasto”
(1999). Wprawdzie i tutaj Szczecin jest palimpsestem, w którym przebija to, co napisane zo−
stało wcześniej: niemczyzna, a nawet wspomniane są lęki, że znowu może ona powrócić na
pierwszy plan: W tej historii przeszłość i teraźniejszość współistnieją na kształt palimpsestu, dysku−
tują z sobą i ustępują sobie miejsca. Nowe ze starym; stare spod nowego (s. 16). Ważniejsza są
jednak przemiany kulturowe polskiej historii miasta, takie oto: sklep „Mody Polskiej”, niegdyś
uznany za wytworny, zamienia się w bazar, zaś obok innego symbolu Europy – „Peweksu”
powstaje burdel, czyli „salon masażu”. Niezbyt przekonywający jest proces odwrotny: oto
w poniemieckich koszarach usytuował Uniwersytet Szczeciński swój najbardziej polski instytut
– filologię polską, instytut, w którym z reguły przeważają kobiety. Koszary swą architekto−
niczną męską opresywnością tłamszą zarówno studentki, jak i nauczycielki akademickie: są
one – czytamy – kobietami zabłąkanymi w cudzej fabule (s. 46). Takie miasto, takie budynki
i takie przemiany, pisze autorka, „szyfrują także biografię”. Wymowny jest tytuł książki: „ja”
zostało wciśnięte w miasto, ubezwłasnowolnione przez nie. Wymowę tej książki odczytuję jed−
nak inaczej: to właśnie „ja” wytwarza szyfr, za pomocą którego odczytuje się miasto, dokład−
niej mówiąc: „ja” jako ciało, jako płeć. Szczecin jest kulturowym kondensatem konfirmowa−
nym i rekontekstualizowanym przez doświadczenie własnego ciała, przez doświadczenie jego
popędów. Pisze autorka: opowiadam „Moje miejsce, mój czas, moją bajkę” (s. 32), a w innym
miejscu: Jestem w każdej grze, dla siebie samej, świadkiem i ostateczną instancją (s. 41). W końcu
okazuje się, że pisanie jest czynnością najbardziej intymną, jest aktem seksualnym, przy czym
pisanie o czytaniu cudzego pisania jest jak bezpieczny seks (s. 61), prawdziwym ryzykiem nato−
miast jest pisanie o sobie, a to wybiera właśnie Iwasiów w omawianej tu książce, która jest
swoistym antydotum na polonistyczne pisanie o cudzych tekstach, czyli na bezpieczny seks.
Pisać o sobie, to Napisać nie−do−tekst, zakamuflowany, fikcję przybraną w biografię. Zamienić spółko−
wanie w akt masturbacji, przerwanej bólem zgniecionego paznokcia (s. 65).

Na tej drodze subiektywizacji kultury „małej ojczyzny” spotykamy też Dariusza Bitnera,
autora „Małej pornografii” (2003). Jest to niby autobiografia pisarza. Niby – bo świadomością
sięga on do własnych narodzin i to narodzin w kilku wersjach z różnych matek po własną
samobójczą śmierć, która nie gasi świadomości: ta autobiografia napisana jest po śmierci.
Bohater nie ma więc poczucia tożsamości. Podobnie jak kiedyś Rimbaud powiedział moi – je
suis un autre, tak bohater powiada: ja, to ktoś inny i dojdzie w końcu do wniosku, że nikt go nie
zrodził, powie: sam siebie napisałem (s. 6). I jeszcze – jakby czytał konstruktywistów – Słowa
napisane wracają do mnie. Stają się. W najmniej oczekiwanym momencie rzeczywistość powtarza to,
co napisałem (s. 145). A że wiele napisał, stworzył więc wiele światów i przechodzi z jednego do
drugiego bez ostrzeżenia czytelnika, że nie jest już tam, gdzie go się szuka. Sztuczność narracji
(mówi się o tym w powieści, bo to jest też powieść o pisaniu powieści) wymusiła jakiś począ−
tek, na przykład narodziny (ale pamiętajmy, że jest ich kilka) i jakiś koniec, na przykład śmierć
(ale pamiętajmy, że bohater pisze swą powieść po śmierci). Między tymi granicami upchane
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zostały fragmenty z różnych porządków, różnych czasów, różnych przestrzeni; jest to postmo−
dernistyczny patchwork. Czytamy: Nadszedł czas parodii: nic nie jest już tym, czym być powinno
– jest czym chce, jest czym być nie może, nie jest tym, czym po prostu jest; wszystko umyka we
własne zaprzeczenie, staje się własnym cieniem, wariacją, która zagubiła motyw przewodni; mutacją
zajmującą miejsce pierwowzoru, kopie są bardziej cenne niż oryginał (s. 151–152). W tle powieści
jest Szczecin, jest Polska, najpierw socjalistyczna, a później demokratyczna, ale bohatera nie
interesuje ani socjalizm, ani demokracja (s. 137). Na pytanie, czy kocha ojczyznę, odpowiada:
Jasne, że nie. Ona nie zasługuje na miłość. I ani jej nie kocham, ani nie pierdolę – a na pytanie żony,
dla kogo pisze – No, chyba nie myślisz, kurwa, że dla ojczyzny (s. 43). I jeszcze raz pod koniec
książki: dla pisarza nie ma ojczyzny, tylko papier, jestem maszyną do pisania, żyję, by pisać
(s. 503). Nie jest więc bohater przywiązany do swej „małej ojczyzny” – Szczecina czy Pomorza
Zachodniego: Nie ma miejsca na ziemi – czytamy – którego duch przenikałby mnie i wołał. Nie
woła mnie ani wieś, ani miasto. [...] Urodziłem się w Gdyni, mieście bez tradycji, mieszkam w Szcze−
cinie, mieście z popapraną tradycją (s. 127). Bohatera interesują tylko dwie sprawy: seks i pisanie,
co ostatecznie jest jednym: pisanie to kopulacja, orgazm, ejakulacja (s. 227, 233). Oczywiście,
bohatera nie interesują też Niemcy: istnieją oni w powieści tylko jako odbiorcy pornografii, tej
produkowanej w Polsce, jak i tej produkowanej w Niemczech z polskimi dziewczynami. Boha−
ter służy tylko sobie, zbawia i zabawia siebie przez pisanie, kopulację i masturbację.

Można by się zastanawiać, czy przedstawiony przeze mnie obraz nie zapowiada końca
a co najmniej kryzysu „szczecińskiej literatury i kultury”. Kultura bowiem zaczyna się wtedy,
gdy w niezróżnicowanym kulturowo czasie pojawia się tabu: zakaz i nakaz. Najnowsza litera−
tura zdaje się znosić to zróżnicowanie, anything goes, jak głosi słynna fraza Paula Fayerabenda.
Musi to budzić niepokój „starców plemiennych” (określenie Clifforda Geertza) stojących na
straży legitymizujących i porządkujących metaopowieści. Wnioski o końcu czy kryzysie kultu−
ry byłyby jednak nieuzasadnione, a lęki „starców plemiennych” – płonne. Powrócę jeszcze raz
do tezy Luhmanna: system trwa i reprodukuje się tak długo, jak długo dokonuje się w nim
różnicowanie i scalanie, jak długo różnicowanie służy scalaniu – i odwrotnie. Przedstawiłem
rozpad metaopowieści na opowieści lokalne, opowieści ideologicznych na opowieści fizjolo−
giczne, rozpad podmiotu i rozpad społeczności – ale proces ten jest konieczny, by system mógł
się scalić na innej zasadzie. Powiada filozof: Społeczeństwa, które nie potrafią połączyć czci dla
symboliki ze swobodą rewizji systemu symbolicznego, muszą upaść albo wskutek chaosu, albo z powo−
du atrofii życia tłumionego przez cienie przeszłości.16  Po drugie: procesy w systemie są wielopa−
smowe i o różnej szybkości, gdy w jednym paśmie następuje proces rozpadu, w innym równo−
cześnie proces scalania, co zapewnia homeostazę systemu. To, co przedstawiłem, to moja kon−
strukcja, moja opowieść o literaturze i kulturze szczecińskiej, mój wybór pasma: gdybym skupił
się na innych utworach, na przykład Heleny Raszki czy Joanny Kulmowej albo na współcze−
snym ożywieniu zainteresowania pomorskimi baśniami, podaniami, legendami, czyli tymi
symptomami „długiego trwania” – opowieść byłaby inna, chociaż mniej ciekawa – przynaj−
mniej dla mnie. Po trzecie: uspokajające wnioski płyną z historii: kultura oswaja wszystkie
bunty: kto dzisiaj chciałby wyrzucić z kultury europejskiej „boskiego markiza” de Sade`a? Albo
– z kultury polskiej – Gombrowicza, tego pogromcę symboliki narodowo−patriotycznej w„Trans−
Atlantyku”?

Kultura pochłania i trawi wszystko, a później wydala jako bezpieczny i zabawny gadget.
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Ks. Andrzej Offmański
Uniwersytet Szczeciński

Wkład Kościoła katolickiego w rozwój kultury i edukacji
Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005

Tak sformułowany temat wymaga od nas dwóch uściśleń. Najpierw uściślenia o charak−
terze teologicznym – jak należy rozumieć termin „Kościół katolicki”: czy jako instytucję o pew−
nej określonej strukturze, czy też jako wspólnotę wierzących kierowaną przez biskupa rezyden−
cjalnego w jedności z papieżem, czy też wspólnotę ludu Bożego? Na przestrzeni 60 powojen−
nych lat nastąpiło bowiem doprecyzowanie pastoralne, ale też i pogłębienie świadomo−
ści członków Kościoła, że odpowiedzialni za misję zleconą przez Jezusa Chrystusa są wszyscy
ochrzczeni, a nie tylko papież, biskupi czy duchowieństwo. Duszpasterski sobór watykański II,
zwłaszcza w dwóch wielkich konstytucjach Lumen gentium i Gaudium et spes, ukazuje realizację
misji Kościoła w codzienności przez wszystkich ochrzczonych. To pierwszorzędne zadanie
wzbogaca równocześnie dziedzictwo narodowe społeczności, do których oni należą.

Drugie uściślenie tematu ma charakter kulturowy. Przybliżenie wkładu Kościoła w rozwój
kultury i edukacji na Pomorzu Zachodnim na przestrzeni ostatnich 60 lat domaga się choćby
w kilku zdaniach nakreślenia wielopłaszczyznowości dziedzin ujmowanych jednym terminem
„kultura”. Kultura bowiem (...) nie ogranicza się tylko do jakiegoś wąskiego działu działalności czy
wytwórczości, lecz obejmuje wszelkie możliwe odniesienia człowieka: do siebie samego jako osoby, do
drugiego człowieka, do społeczeństwa, do świata przyrody i do wszelkiej rzeczywistości, łącznie
z Bogiem.1 Dla wyczerpania tematu potrzeba by więc całego cyklu przedłożeń. Tu możemy
zaledwie zaanonsować pewne dziedziny, odsyłając zainteresowanych do szerszych opracowań.
Proszę więc wybaczyć, że będzie to zaledwie wyliczenie problemów i ukazanie ogólnych tren−
dów w działalności Kościoła na Pomorzu Zachodnim, której pierwszorzędnym celem jest prze−
cież cel nadprzyrodzony – zbawienie człowieka poprzez jego realizację jako powołania w co−
dzienności.

Kościół w służbie integracji społeczeństwa na ziemi pomorskiej

W wyniku układów jałtańskich nadodrzańskie ziemie, w ramach rekompensaty za utraco−
ne ziemie na wschodzie, przypadły Polsce, która winna je była jak najszybciej zagospodaro−
wać. Kościół podjął się szczególnego dzieła integracji społeczeństwa przybywającego na te zie−
mie z różnych stron dawnej Rzeczypospolitej. Jedni w ramach procesu repatriacji zasiedlali
Ziemi Zachodnie i Północne w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszkania, gdyż ich ziemie
rodzinne znalazły się na skutek ustaleń jałtańskich poza granicami powojennej Polski. Wiele
transportów z Wileńszczyzny, województwa lwowskiego czy stanisławowskiego zatrzymywa−
ło się nad Odrą i Bałtykiem, gdzie dawni mieszkańcy Kresów Wschodnich osiedlali się, przy−
wożąc ze sobą własne tradycje i wiarę, ale  także umiłowanie Ojczyzny wyniesione z domu
rodzinnego. Inni, powracając z wojennej tułaczki, zatrzymywali się na nowych ziemiach, a jesz−
cze inni, choćby czasowo, przybywali z centralnej Polski, by służyć przybyłej tu ludności. Po
latach, pierwszy administrator tych ziem, późniejszy biskup gdański ks. inf. Edmund Nowicki,
wspomina: Pewnego dnia, gdy siedziałem w swoim pokoju w Poznaniu, wchodzi oficer radziecki
i pyta mnie, czy ja jestem archirejem na tereny zachodnie. Mówię, że owszem, jestem. W takim razie
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on mnie prosi, abym dał mu trzech księży. Dlaczego? Dlatego, że ma nad Odrą do obrobienia ma−
jątki ziemskie, a w nich pracują Polacy, którzy zostali przez Niemców przemocą wywiezieni do pracy.
Teraz oczywiście chcą wrócić do domu. Tymczasem, gdyby odeszli, nie będzie komu uprawiać ziemi,
no i on, oficer, nie będzie mógł dostarczyć żywności dla armii. Polacy zaś dlatego nie chcą tam zostać,
ponieważ nie ma na miejscu księdza i nie ma „cerkwi”. On już trzy zbory protestanckie doprowadził
do porządku, przyjechał do Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, zakupił dla każdego kościoła po
obrazie Serca Jezusowego, po jednej hostii i po jednej butelce wina mszalnego. W ten sposób zaopa−
trzył – jak sądził – trzy kościoły, ale potrzebni są jeszcze księża. Przychodzi więc do mnie z żąda−
niem, żebym mu tych trzech księży dał. Powiedziałem, że uważam go za bardzo zacnego człowieka,
który stara się o dobro swoich ludzi, ale mu księży dać nie mogę, bo ich nie mam. Zresztą musiałbym
najpierw zobaczyć taką wioskę, żeby wiedzieć czy tam rzeczywiście ksiądz jest potrzebny. Na to oficer
– czy chcę te wioski zobaczyć? Odpowiedziałem, że tak. – No to, haraszo, siadaj ze mną i jedź.

Na drugi dzień rano, poprosił mnie, abym wyszedł przed pałac, gdzie zgromadził już 200 mło−
dych Polaków pracujących w tych trzech majątkach. Prosił, abym do nich przemówił i zachęcił, aby
nie odchodzili, tylko pracowali dalej. Przemówiłem do wszystkich, że ich komendant jest dobrym czło−
wiekiem, że stara się o nich,. Już nawet trzy kościoły kazał uporządkować, a teraz domaga się jeszcze
dla każdego kościoła po jednym księdzu. Dowodzi to, że jest człowiekiem szlachetnym. Powinni mieć
do niego zaufanie. Rozumiem, że chcieliby wrócić do domu, ale te tereny pozostaną już polskie. One
już są polskie. Będą tutaj przychodziły transporty z ludnością polską, żeby obejmować ziemię. Wy
jesteście już na miejscu. Dlatego radziłbym nie opuszczać tych terenów, ale pozostać na nich jako
gospodarze. To ich jakoś przekonało.2

Zapał do odbudowywania polskości i Kościoła na tych ziemiach był powszechny. Wystar−
czy wspomnieć, że w ciągu roku 1945 na obszarze Administracji Apostolskiej Kamieńskiej,
Lubuskiej i Prałatury Pilskiej obok uruchomienia kilkuset kościołów i kaplic3  powstały 34 kuch−
nie ludowe wydające darmowo 5400 obiadów dziennie, 39 przedszkoli dla prawie 4000 dzieci,
18 przychodni lekarskich, z których korzystało ok. 900 osób tygodniowo, sierocińce, żłobki,
domy starców, 4 domy noclegowe, 7 szwalni (dziś nazwalibyśmy je warsztatami dla nauki
dziewcząt).4  Jakże szeroki był to zakres działalności religijnej, socjalnej i zarazem troski o czło−
wieka.

Ludność przybyła z różnych stron Polski zadomowiała się i przyjmowała te ziemie jako
swoje zadanie. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby bardziej zgłębiała historię tych ziem, także tę naj−
nowszą, która dla całej Polski wiele znaczy.

Jeszcze w roku 1972 r., gdy na mocy Bulli Episcoporum Poloniae coetus papieża Pawła VI5

powstały m.in. trzy diecezje: gorzowska, szczecińsko−kamieńska i koszalińsko−kołobrze−ska,6
bp Jerzy Stroba, pierwszy biskup szczecińsko−kamieński, jako naczelne zadanie postawił sobie
i swoim diecezjanom budowanie Kościoła i świadomości wspólnoty Polaków tu mieszkają−
cych.7  Kształtowanie poczucia polskości tych ziem u społeczności nad Odrą i Bałtykiem jest
polską racją stanu, co wielokrotnie podkreślał Prymas kard. S. Wyszyński, przybywając z po−
sługą pasterską do wielu miast Pomorza, gdy jeszcze nie było tu biskupów. Powołanie przez
Ojca świętego do życia Kościoła Diecezjalnego Szczecińsko−Kamieńskiego – pisał w pierwszym swoim
Słowie do duchwieństwa bp Jerzy Stroba – jest także dowodem uznania dla dojrzałości ludu Boże−
go ziemi szczecińskiej do samodzielnego życia kościelnego.8  W tym też duchu przebiegała cała po−
sługa bpa Kazimierza Majdańskiego – II biskupa szczecińsko−kamieńskiego, zdążającego do
budzenia w swoich diecezjanach świadomości dziejów tych ziem od „Dagome iudex” i bitwy
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pod Cedynią (972 r.) poczynając, poprzez misję ewangelizacyjną Pomorza, którą na prośbę
polskiego księcia Bolesława Krzywoustego podjął jego przyjaciel Otton, biskup Bambergu,
przez burzliwe dzieje Biskupstwa Kamieńskiego aż na wywołującą u wielu współczesnych wąt−
pliwość zasadzie 40−lecia polskiej administracji na tych ziemiach: Wrócił tu Kościół, bo wróciła tu
Polska9  kończąc. Rok wcześniej, spotykając się z przedstawicielami diecezji szczecińsko−ka−
mieńskiej na Jasnej Górze, Jan Paweł II podkreślił ten trud dzieła integracji, mówiąc wobec całej
Polski: Wiele dokonał Kościół na tych terenach po ich powrocie w granice współczesnego państwa
polskiego. Ogromnie wielki wkład pracy w odbudowę, w rozwój, w zakorzenienie. Wielka praca nad
tym, by wszyscy byli u siebie i swoi. (...) Pozwólcie, że jednym zdaniem wspomnę tu wszystkich,
którzy często heroicznie pracowali nad zadomowieniem się w wierze i polskości na tych terenach.
Żywym i zmarłym mówię w imieniu Kościoła „Bóg zapłać”, a żywym i tym, co przyjdą mówię
jeszcze „odwagi”, „Szczęść Boże”.10  A w Szczecinie, podczas pamiętnych nawiedzin Jana Pawła
II, wobec setek tysięcy zgromadzonych na uroczystą celebrę papieską na Jasnych Błoniach II
Biskup Szczecina przypomniał całą burzliwą historię tych ziem i ludzi tu mieszkających, co
papież przyjął życzliwie i jakby potwierdzając na pożegnanie zachęcił: Dbajcie o ludzi, służcie
ziemi szczecińskiej, bo to nasz wielki skarb.11

Troska o dziedzictwo historyczne, tożsamość narodową
i otwarcie na Europę

Przybywając w transportach repatriacyjnych bardzo często całymi wioskami, z wyposa−
żeniem domowym, dobytkiem, niekiedy z paramentami a nawet z całym wyposażeniem ko−
ścielnym Polacy nie zastali tu ziemi dziewiczej, pustynnej. Czuli się co prawda na niej obco, ale
rychło poczęli odkrywać, że na tej ziemi są budowle pamiętające jeszcze czasy średniowiecza
i stanowiące wielkie dziedzictwo Kościoła, o które należy zadbać.

Troska o kościoły licznie rozsiane na ziemi nad Odrą i Bałtykiem

Wiele z nich stanowiło jeszcze średniowieczne budowle. W dużym stopniu stało się ruina−
mi: niektóre pod wpływem działań wojennych, inne na skutek wandalizmu przybywających,
spowodowanego poczuciem krzywdy doznanej podczas wojny od Niemców, a jeszcze inne ze
względu na planowe działanie władz komunistycznych. Dzięki ofiarności zubożałego przecież
społeczeństwa wiele z nich udało się jednak przywrócić do dawnej świetności i dzisiaj stano−
wią jakże godną wizytówkę kultury społeczeństwa Pomorza Zachodniego. Wystarczy wspo−
mnieć wzniesioną z ruin, a przeznaczoną przed laty na rozbiórkę, monumentalną świątynię św.
Jakuba, będącą obecnie bazyliką katedralną. Przed całkowitym zniszczeniem tego cennego za−
bytku uratował ją inż. Stefan Kwilecki, architekt miejski, a oddano ją Kościołowi dopiero
w roku 1970. Dziś jakże pięknie góruje nad wjazdem do Szczecina i przygarnia mieszkańców
i przybywających do miasta pielgrzymów i turystów. Dzięki wielkiej ofiarności przywrócono
społeczeństwu także historyczne a monumentalne świątynie w Chojnie czy Wolinie, przezna−
czone przez władze komunistyczne na istnienie jako trwałe ruiny – ślady wojny. Długie lata
oczekiwał na przywrócenie mu pełnej świetności kościół farny św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
czy Maryi Panny w Stargardzie – jeden z niewielu zerowej klasy zabytków na Pomorzu Za−
chodnim.

Do dzisiaj Kościół przywraca piękno takim perełkom pomorskiej architektury, jak kośció−
łek w Dzisnej, kompleks klasztorny w Bierzwniku czy też szereg unikatowych a tak charakte−
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rystycznych dla Pomorza budowli szachulcowych i średniowiecznych budowli kamiennych.
Coraz częściej przybysze z centrum Polski ze zdziwieniem odkrywają na naszym terenie pra−
stare obiekty templariuszy czy joannitów, a cysterski Kołbacz czeka jeszcze na przywrócenie
świetności średniowiecznej – jak długo?

W ciągu 60−lecia Kościół na Pomorzu Zachodnim przywrócił do stanu używalności 172
kościoły, a wiele z nich do pełnej świetności, dzięki czemu stanowią one dziś dobrą wizytówką
kultury Polaków dla przybywających w coraz większej liczbie turystów z Zachodu.

Troska o propagowanie kultury religijnej

To dobrze, że dzisiaj w wielu szkołach w ramach ścieżki edukacja regionalna młodzież szkol−
na poznaje historię tego regionu naszej Ojczyzny, także tę najnowszą, ukazującą olbrzymi
wkład pokoleń powojennych w przywracanie niegdysiejszej świetności tych ziem. Dostosowane
do kultu kościoły stały się także miejscami krzewienia kultury, która przecież stanowi wyraz
rozwoju człowieka i jego osobowości. Zasłynęły więc w Polsce, a także poza jej granicami kon−
certy organowe i kameralne w Kamieniu i Kołobrzegu, festiwale chóralne w kościołach nadbał−
tyckich. Katedra szczecińska i kościół seminaryjny stały się miejscami wielu premier muzycz−
nych i wydarzeń kulturalnych. Wystarczy wspomnieć tak bardzo zasłużonych a związanych
z Kościołem inicjatorów, jak prof. Jan Szyrocki, prof. Boguszewski czy też kompozytor Marek
Jasiński. To oni organizowali te wydarzenia, a jako ludzie Kościoła starali się rozsławiać polską
kulturę muzyczną, w tym szczególnie religijną.

Jeden z najlepszych znawców instrumentów muzycznych stwierdził, że na Pomorzu Za−
chodnim znajduje się najwięcej obok Małopolski zabytkowych organów, które stanowią nieby−
wały wprost skarb kultury. Należy jedynie znaleźć sponsorów, którzy pomogliby je odremon−
tować, a wówczas absolwenci reaktywowanej w Szczecinie szkoły organistowskiej i Wydziału
Muzyki Sakralnej na Akademii Muzycznej przyczynią się do odbudowania kultury muzycznej
na tym skrawku Polski.

W latach 70., aż po stan wojenny, kościoły stały się miejscami wolnej trybuny krzewienia
kultury chrześcijańskiej. Tygodnie kultury chrześcijańskiej i organizowane w związku z tym licz−
ne prelekcje, spotkania z wybitnymi znawcami kultury zakorzenionej w wiarę, a także wystawy,
koncerty i wieczory poetyckie sprawiły, że w społeczeństwie Pomorza pomimo ideologicznego
nacisku i nocy stanu wojennego przetrwała pełna ducha wolności kultura i sztuka – również
religijna.

Po przemianach społecznych i powrocie nauki religii do szkół odrodziły się w ostatnim
czasie festiwale piosenki bożonarodzeniowej w Szczecinie czy przeglądy małych form teatral−
nych o tematyce religijnej. Wpisały się one w pejzaż kultury młodego pokolenia i angażują całe
społeczności szkolne, a wręcz je integrują i pozwalają na kultywowanie wielkiej tradycji pol−
skiej i chrześcijańskiej. Przeżycia Wigilii i uroczystości przedświątecznych w społecznościach
szkolnych, a nawet w wielu zakładach pracy i urzędach, pozwalają społeczeństwu odetchnąć
jakże bogatą polską tradycją.

Od roku 1988 działa Archidiecezjalne Wydawnictwo „Ottonianum”, stwarzające szerokie
możliwości publikacji osiągnięć szczecińskiej teologii i humanistyki; współdziałający z wydaw−
nictwem (dwu)tygodnik „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” przybliża życie Kościoła pomorskiego
całemu społeczeństwu. W tym samym duchu działa Katolickie Radio „Plus” (d. AS) i wiele
audycji religijnych w Regionalnej Telewizji TVP 3.
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Otwarcie na inne narody

Troska o zachowanie polskości i tradycje chrześcijańskie Ziem Zachodnich nie zamykają
Kościoła na Pomorzu na inne narody. Samo przejęcie kościołów, zwłaszcza katolickich, od
duchownych niemieckich było nacechowane pełnym szacunkiem i braterstwem chrześcijańskim.

Jednym z redaktorów słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich o pojed−
naniu obok kard. Wojtyły i abp. B. Kominka był młody wówczas bp Jerzy Stroba – późniejszy
pasterz Pomorza Zachodniego. Wybór w roku 1972 św. Ottona z Bambergu na patrona po−
wstającej diecezji szczecińsko−kamieńskiej i udział arcybiskupa tej stolicy biskupiej w wielkich
rocznicach 850−lecia Chrztu Pomorza stanowią najlepszy wyraz otwarcia chrześcijan na braci
Niemców. Długoletni więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, abp K. Majdański, swoją
postawą przebaczenia i otwarcia nawet na byłych prześladowców uczył diecezjan umiejętności
współżycia z sąsiadami. Docenił to prezydent Niemiec, przyznając mu najwyższe odznaczenie
niemieckie w dowód uznania za jednoczenie obu narodów.12

Niektóre parafie archidiecezji już nawiązały kontakt ze wspólnotami niemieckimi a nawet
włoskimi na długo wcześniej, nim Polska weszła do Unii Europejskiej, by w ten sposób ugrun−
towywać braterstwo i zwalczać ksenofobię, a kształtować postawę otwartości, przy zachowa−
niu jednak swojej tożsamości i zdrowego patriotyzmu.

Posługa dla zachowania godności i formacji młodego pokolenia

Obchodzimy 60−lecie polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim i polskiej oświaty. Dla
prawdy historycznej należy zwrócić uwagę, jak pomimo trudności Kościół starał się pomóc młode−
mu pokoleniu w ukształtowaniu swej wiary zintegrowanej z całą osobowością i człowieczeństwem.

Nauka religii – katechizacja

W trosce o młode pokolenie natychmiast od nowego roku szkolnego 1945/46 było organi−
zowane nauczanie szkolne, w tym katechizacja w szkołach na tych ziemiach, podobnie jak
w całej Polsce, zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wojną, tzn. na podstawie norm
konkordatu zawartego 10 lutego 1925 r. między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską.
Według XIII artykułu wspomnianego konkordatu nauczanie religii miało charakter obowiązko−
wy, w wymiarze dwóch godzin w tygodniu, we wszystkich szkołach o prawach publicznych.
Aktualny był też nadal tzw. Okólnik Bartla z 1927 r., który ustalał, że (…) praktyki religijne
młodzieży szkolnej należą do całości nauczania i wychowania religijnego.13

Nowa rzeczywistość wkrótce jednak odbiegła od życzliwych deklaracji władz oświato−
wych. W Szczecinie, w budynku przy al. Piastów, od 1 września 1945 r. miało rozpocząć dzia−
łalność Kolegium prowadzone przez oo. jezuitów. Na dwa dni przed rozpoczęciem roku ze−
zwolenie zostało cofnięte i budynki przeznaczone na 1. Szkołę Powszechną.14

Nauczanie religii stało się też przedmiotem ataków ze strony działaczy obozu rządzącego
jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1945/46. Na Ogólnopolskim Zjeździe
Oświatowym w Łodzi w dniach 18–22 czerwca 1945 r. przedstawiciele władz oświatowych
oraz delegaci PPR, PPS, SL i ZNP dopatrywali się niezgodności nauczania religii w szkole
z zasadą wolności sumienia i domagali się zniesienia nauczania religii jako przedmiotu obo−
wiązkowego, a nawet utworzenia szkoły świeckiej. (…) Treści nauczania i wychowania miały być
zgodne z potrzebami państwa i narodu.15  Dlatego m.in. postulowano przeniesienie lekcji religii ze
szkół do kościołów.16
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Do rozpatrzenia podniesionego dylematu została powołana komisja Ministerstwa Spra−
wiedliwości. Miała ona porównać zapisy art. 112 Konstytucji marcowej o wolności i art. 120
o obowiązkowym nauczaniu religii w szkołach. Komisja ta stwierdziła, że traktowanie lekcji
religii jako zajęć obowiązkowych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą wolności sumienia
i wyznania.17  W kilka dni po tym orzeczeniu, 12 września 1945 r., rząd zerwał konkordat ze
Stolicą Apostolską. W tej sytuacji nauczanie religii w szkołach opierało się już jedynie na usta−
wie zasadniczej.

Zaraz następnego dnia po zerwaniu konkordatu minister oświaty, powołując się na posta−
nowienia 120 art. Konstytucji marcowej (z 1921 r.) i na orzeczenie Komisji wydał pierwszy po
wojnie akt ministerialny dotyczący nauczania religii – Okólnik nr 50 z 13 września 1945 r.18

Przypomina w nim obowiązkowy charakter szkolnego nauczania religii uczniów należących do
wyznań uznawanych przez państwo.

Pod koniec lat czterdziestych pod wpływem ideologicznego i administracyjnego nacisku
dochodzi do zredukowania nauczania religii z dwóch do jednej godziny tygodniowo,19  zaś na
świadectwie szkolnym ocena z tego przedmiotu została przesunięta na ostatnie miejsce jako
ocena z zajęć nadobowiązkowych. Władze oświatowe podjęły równocześnie walkę z symbola−
mi religijnymi w szkołach, wywierając także wielki nacisk administracyjny na nauczycieli religii
i na nauczycieli innych przedmiotów niekryjących swoich przekonań obcych ideologii marksi−
stowskiej. Działania te doprowadziły do usunięcia akcentów religijnych z nauczania różnych
przedmiotów. W miejsce stowarzyszeń młodzieżowych o charakterze chrześcijańskim wpro−
wadzono do szkół organizacje propagujące ideologie ateistyczne.20

Nasilił się równocześnie proces likwidacji szkół katolickich prowadzonych zwłaszcza przez
zgromadzenia zakonne. W ich miejsce zaczęto tworzyć szkoły Robotniczego Towarzys−
twa Przyjaciół Dzieci (przemianowanego następnie w TPD), bez prawa nauczania religii. Presją
a nawet szantażem zmuszano rodziców do umieszczania swych dzieci w tych szkołach.21  Brak
jednoznacznych przepisów prawnych sprzyjał temu procesowi laicyzacji systemu oświaty. Już
15 września 1946 r. Episkopat Polski skierował do prezydenta B. Bieruta Memoriał, w którym
trzy z dwunastu punktów dotyczyły właśnie naruszania praw Kościoła do wychowania mło−
dzieży w duchu katolickim. Autorzy protestowali w nim przeciw usuwaniu nauczania religii
ze szkół średnich dla dorosłych, przeciw samowolnemu zmniejszaniu liczby lekcji religii w szko−
le, ograniczaniu praw szkół zakonnych i prywatnych o charakterze katolickim, przeciwko stop−
niowej laicyzacji zakładów opiekuńczo−wychowawczych, a wręcz prowadzeniu w nich wycho−
wania w duchu antyreligijnym, a wreszcie przeciw zakazowi działalności na terenie szkół sto−
warzyszeń o charakterze religijnym: Sodalicji Mariańskiej i Krucjaty Eucharystycznej.22

Starania o przywrócenie nauki religii w szkole zostały uwieńczone sukcesem dopiero po
przemianach październikowych 1956 r., na żądanie rodziców. Wspomina ówczesny katecheta
jednej ze szkół na Niebuszewie: Do spotkanego na ulicy księdza zwraca się Żyd szewc mó−
wiąc: Panie Ksiądz, moja Ryfcia chodzi na waszą lekcję religii i będzie tak długo chodziła, jak długo
będziecie uczyć, że ma szanować i słuchać swojego taty i mamy.23  Taki był sens nauczania religii
w zideologizowanej przecież szkole. Jednak i nauczyciele różnych przedmiotów jakże często na
serio traktowali swoje powołanie wychowawcy i sługi prawdzie i starali się przemycać treści wpły−
wające na uformowanie w uczniach poczucia godności i znajomości prawdziwej historii Polski.

Powrót religii do szkół za rządów ekipy W. Gomułki rychło okazał się koniunkturalny. Już
w dwa lata później zaczęto zwalczać  naukę religii, najpierw przesuwając lekcje na koniec zajęć
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szkolnych, a następnie po zakończeniu wszystkich lekcji, by wreszcie w latach 1960 pozbawić
nauczania religii ostatnią szkołę w Szczecinie (przez woźnego wręczono księdzu wymówienie).

Olbrzymi wysiłek całego wierzącego społeczeństwa spowodował, że po prawie dziesięciu
latach powstały sale katechetyczne przy parafiach i po wioskach, nawet w domach prywat−
nych (pomimo prześladowań), w których odbywały się spotkania religijno−formacyjne dzieci
i młodzieży. Uczestniczyło w nich z olbrzymim poświęceniem od 90% a nawet 100% dzieci, do
60 – 30% młodzieży starszej na Pomorzu Zachodnim. Olbrzymi procent z tej młodzieży prze−
szedł apostolską formację oazową, która wpłynęła także na dojrzałość społeczną młodego
pokolenia. Przy każdym kościele, a tam gdzie nie było kościoła po wiejskich chałupach, odby−
wały się spotkania młodzieży, w których brała udział zarówno młodzież ucząca się, jak też
pracująca.

Kościół zawsze podkreślał prawo rodziców do decydowania o charakterze wychowania
swoich dzieci. Wspierał ich także w protestach, gdy prawa te były naruszane czy to przez
ideologizację problematyki nauczania,24  czy przez próby narzucania treści obcych duchowi
chrześcijańskiemu, czy nawet przez próby odrywania uczniów od życia rodzinnego.

Trzeba było dopiero przełomu 1989 r., by dzięki uzgodnieniom Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Konferencji Episkopatu nauka religii a jeszcze bardziej wychowanie w duchu naj−
wyższych wartości powróciło do szkół.25  Na terenie Pomorza Zachodniego podjęło katechiza−
cję w szkole 875 katechetów, ogarniając ok. 96% uczniów nauką religii. Wychodząc naprzeciw
trudnej sytuacji ekonomicznej edukacji polskiej, Kościół w Polsce zrezygnował z pensji kapłań−
skich, co do dziś niestety nie zostało docenione. Było to jednak praktycznym świadectwem, że
dla wyższych celów należy dla Ojczyzny ponieść nawet największe ofiary. Także ze względu
na trudne warunki lokalowe 76 szkołom udostępniono nieodpłatnie sale parafialne, by uniknąć
dwuzmianowości nauki w szkołach.

Kształcenie i troska o naukę

Szczególnym promotorem wszelkich poczynań edukacyjnych był pierwszy biskup szcze−
cińsko−kamieński, Jerzy Stroba, późniejszy arcybiskup poznański, długoletni przewodniczący
Komisji ds. Katechizacji Episkopatu Polski. To on zapoczątkował tradycję wykładów otwar−
tych dla inteligencji Szczecina w katedrze oraz corocznych rekolekcji biskupich gromadzących
wielkie rzecze szczecinian na rozważanie fundamentalnych problemów współczesnego człowie−
ka. Nauki te rozwinął jego następca – ks. bp K. Majdański.

To z tych czasów datuje się początek corocznych Szczecińskich Dni Katechetycznych oraz
permanentne kształcenia kadr katechetów, co przyjęło później kształt Kolegium w ostatniej fazie
swego istnienia, afiliowane do Uniwersytetu Kard. Wyszyńskiego w Warszawie, by wreszcie
znaleźć swe miejsce w nowo powstałym w 2003 r. Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szcze−
cińskiego. Przez lata zabiegał bp J. Stroba o powstanie wyższej uczelni teologicznej (semina−
rium duchownego w Szczecinie); dopiero jego następca takie zezwolenie od władz państwo−
wych uzyskał i podjął wielki wysiłek budowy i kształtowania zrębów seminarium, które dziś
jest mocno wpisane w pejzaż szczecińskiej nauki.

Kościół, a ściśle ks. bp Kazimierz Majdański, przyczynił się też walnie przed 20 laty do
powstania Uniwersytetu w Szczecinie, wprost nieodzownego dla humanistycznej formacji spo−
łeczności, co doceniła społeczność akademicka uniwersytetu, nadając mu pierwszy doktorat
honoris causa tej uczelni.
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Jeszcze w tak trudnych latach 70., opracowując sieć tworzenia uczelni teologicznych
w Polsce, ówczesny przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki, kard. K. Wojtyła prze−
widywał powołanie w Szczecinie ośrodka kształcenia teologicznego, który nawiązywałby do śre−
dniowiecznego wydziału teologicznego Uniwersytetu w Gryfie, powołanego przez pp. Kaliksta III
(1456 r.). Dopiero po trzydziestu latach można było tę myśl zrealizować. Do tego bowiem nawią−
zał ks. abp Z. Kamiński i uzyskał u Jana Pawła II taką decyzję, którą senat Uniwersytetu Szcze−
cińskiego przyjął jednogłośnie entuzjastycznie. Na inauguracji działalności Wydziału Teologicz−
nego przewodniczący Kolegium Rektorów Szczecińskich stwierdził, że dopiero teraz ten przedziw−
ny organizm, którym jest szczecińska nauka, będzie mógł oddychać obydwoma płucami.

Szkoły katolickie

Od 15 lat, kiedy nastąpił przełom i rozpoczęła się reforma edukacyjna, na Pomorzu po−
wstało ponad 15 szkół katolickich, a nauczanie religii powróciło do szkół publicznych. Dzięki
zabiegom ks. Lucjana Gierosa TS powstał imponujący Zespół Szkół Salezjańskich w Szczecinie.
Początkowo miały to być szkoły zawodowe stolarskie, ale w wyniku przemian społeczno−edu−
kacyjnych dzisiaj służą nauką uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej, liceum
i technikum oraz są miejscem wychowania w bursie dla blisko 200 uczniów. Podobnie rozwi−
jają się Zespół Szkół Katolickich w Szczecinie, w Pobierowie, Stargardzie Szczecińskim, Świno−
ujściu i Pyrzycach. W celu koordynacji działalności szkół katolickich powstało Centrum Edu−
kacyjne Archidiecezji Szczecińsko−Kamieńskiej prowadzące szkoły i ośrodki młodzieżowe
w Trzęsaczu i Wisełce.

Dla wspierania kształcenia się najuboższej młodzieży ks. abp Z. Kamiński powołał Fun−
dację Kard. S. Wyszyńskiego, a ostatnio podjął inicjatywę Wyższej Szkoły Integracji Europej−
skiej fundowania stypendiów dla zdolnej a ubogiej młodzieży naszej archidiecezji.

Ojciec Święty, spotykając się w Łowiczu z uczniami szkół katolickich, podkreślił: Cieszy
mnie fakt że w Polsce powstaje coraz więcej szkół katolickich. Jest to znak, że Kościół w Polsce pozo−
staje obecny w sposób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać i stwarzać takie
warunki, aby we współpracy z całym szkolnictwem w Polsce mogły przysłużyć się wspólnemu dobru
społeczeństwa. Przykład takiej działalności pozostawił nam z pewnością ks. Stanisław Konarski.26

Można mieć nadzieję, że szkolnictwo to będzie propagować pedagogikę otwartą i wychowanie
w duchu personalizmu chrześcijańskiego, a dzięki temu zaznaczy się na mapie edukacyjnej
i wniesie nowego ducha w nurt wychowania młodego pokolenia.

Duszpasterstwo grup i środowisk

W kształtowanie poczucia godności i świadomości młodych szczególnie zasłużyły się
prężne w tym czasie Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego, zwłaszcza działające w Szcze−
cinie przy par. św. Andrzeja Boboli, u Księży Chrystusowców, św. Stanisława Kostki, św.
Rodziny, na Niebuszewie czy w Dąbiu. Stały się one kuźnią młodej inteligencji katolickiej, żyją−
cej wyższymi wartościami i świadczącej o nich. Od czasów o. Władysława Siwka i jego na−
stępców właściwe sobie miejsce zajął Szczeciński Klub Katolików, stanowiąc ośrodek myśli
chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej.

Wtedy też zostało zapoczątkowane Duszpasterstwo Nauczycieli i Służby Zdrowia pro−
wadzone pod kierunkiem o. Henryka Poczobutta TJ (zmarł on nagle w sali katechetycznej,
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prowadząc naukę religii dla młodzieży pracującej w kwietniu 1972 r.), stanowiące oparcie dla
wychowawców i lekarzy. Wychowankowie o. W. Siwka TJ i duszpasterstw akademickich sta−
nęli później w pierwszym szeregu przekształcania naszej polskiej i szczecińskiej rzeczywisto−
ści, zasiadając w pierwszym parlamencie wolnej Rzeczpospolitej.

Pomorze Zachodnie darem i zadaniem dla Kościoła i narodu

Podczas swego pobytu w Szczecinie (11 VI 1987 r.) Jan Paweł II obok pouczenia skiero−
wanego do rodzin szczególne przesłanie przekazał młodzieży przygotowującej się do posługi
kapłańskiej na Pomorzu Zachodnim, mówiąc w katedrze szczecińskiej:

Zachęcam Was (alumnów) także do zainteresowania się historią i literaturą – ojczystą i świa−
tową, zwłaszcza nurtem religijnym i etycznym, wyrażającymi głębię ludzkich poszukiwań. Musicie
umieć przekazać Dobra Nowinę ludziom, wskazać na chrześcijańskie korzenie kultury ojczystej i jej
związki z wrastaniem chrześcijaństwa w duchową tkankę Europy i świata. [...] Musicie być zdolni,
właśnie we współpracy ze świeckimi, gruntować w sposób przekonujący postawy etycznego ładu, który
jest niezbędny i niezastąpiony w rozwiązywaniu problemów nurtujących społeczeństwo.27  Wymaga
to od całego Kościoła – od duchowieństwa i od świeckich – widzenia tego wielkiego dziedzic−
twa, któremu na imię Polska na Pomorzu Zachodnim, jako zadania spoczywającego na wszyst−
kich. Potrzeba wszystkim ducha solidarności, współodpowiedzialności i dynamicznej korelacji.

Już od 5 lat trwa Dzieło Papieskie Trzeciego Tysiąclecia i Dzień Papieski przekazujący
fundacje stypendium dla najuboższej a zdolnej młodzieży – na naszym terenie 100 uczniom
o średniej ocen powyżej 4,5. Wspieranie tej fundacji pozwala uzdolnionej młodzieży rozwijać
swe talenty, a jak to określił ks. abp. Z. Kamiński: nie pomniki i nazywanie placów i ulic imieniem
Jana Pawła II, lecz rozwój młodego pokolenia najbardziej ucieszy tego Przyjaciela młodych w Domu
Ojca i przysłuży się naszej Ojczyźnie.

Dlatego w trwającym obecnie, po 400 latach od ostatniego, w Diecezji Kamieńskiej I Syno−
dzie Archidiecezjalnym kolejne dokumenty są poświęcone wychowaniu młodego pokolenia
i działalności współczesnego laikatu.  To one mają wytyczyć kierunki posługi Kościoła wobec
kultury i edukacji dla przyszłości tych ziem i pobudzić wszystkich mieszkańców Pomorza do
poczucia odpowiedzialności za rozwój dobra wspólnego, któremu na imię Polska, także na
tych zachodnio−północnych kresach naszej Ojczyzny.

                                                                             Szczecin, 7 września 2005 r.
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Janina Kosman
Książnica Pomorska

Kultura książki w Szczecinie po 1945 roku.
Wybór literatury ze zbiorów regionalnych Książnicy Pomorskiej

Pojęcie kultura książki obejmuje szereg zagadnień związanych z książką i jej funkcjonowa−
niem w społeczeństwie. Termin ten pojawił się po drugiej wojnie światowej. Jak podaje Krzysz−
tof Migoń, przez kulturę książki należy rozumieć historycznie ukształtowany, obejmujący wielką
cześć życia kulturalnego, aktywnie funkcjonujący całokształt obecności świata książek.1 Problematykę
wchodzącą w zakres badania kultury książki stanowią dzieje książki i bibliotek, edytorstwa,
poligrafii, grafiki książkowej, czytelnictwa, księgarstwa, jak też pełniące funkcje nauk pomoc−
niczych: historia, literatura, historia kultury.2

Systematyzując zagadnienia kultury książki, K. Migoń wyróżnia: powszechną kulturę
książki ujmującą globalne procesy zachodzące w światowej kulturze książki, regionalną
w znaczeniu geopolitycznym (np. kultura książki europejska, latynoamerykańska), ponadna−
rodową, narodową (etniczną), regionalną w znaczeniu historycznie wyodrębnionego obszaru
(Alzacja, Śląsk) i wreszcie lokalną kulturę książki obejmującą np. kulturę książki miasta.3

Badacze wymieniają następujące grupy źródeł do badania kultury książki:
– same książki ujawniające swą treść i wiele danych bibliograficznych,
– materiały bibliograficzne (spisy, katalogi, wykazy, reklamy),
– materiały statystyczne,
– drukowane źródła dokumentalne i narracyjne,
– materiały archiwalne,
– materiały prasowe,
– rozprawy z historii książki i dyscyplin pokrewnych.

Materiały do dziejów kultury książki, jakimi dysponujemy w odniesieniu do naszego re−
gionu, można podzielić na popularnonaukowe oraz na wydawnictwa w formie informatorów
bibliograficzno−katalogowych, katalogów, wystaw, przewodników po zbiorach bibliotecznych
wydawanych najczęściej z okazji rocznic czy jubileuszy. Przykładem takich wydawnictw mogą
być publikacje Książnicy Pomorskiej, która rozpoczęła działalność edytorską już w 1958 roku.
Zanim przejdziemy do krótkiej charakterystyki wydawnictw bibliotecznych, przypomnijmy
początki tworzenia się bazy poligraficznej biblioteki. W latach siedemdziesiątych został utwo−
rzony Dział Reprografii i Konserwacji Zbiorów. W jego skład weszło pięć oddziałów. Były to:
Reprografia, Konserwacja Zbiorów, Introligatornia, Mikrofilmy i Fotografia. Do chwili utworze−
nia tego nowego działu przy bibliotece funkcjonowała tylko introligatornia. Oddział Reprografii
został powołany przede wszystkim do drukowania kart katalogowych, akcydensów bibliotecz−
nych i rozmaitych druków manipulacyjnych, jak też publikowania „Bibliotekarza Zachodnio−
pomorskiego”. Z czasem jego działalność została rozszerzona. Podjęto m.in. skromne na po−
czątek działania edytorskie. W pierwszym okresie działalności skład do wydawnictw wykony−
wano ręcznie na maszynie typograficznej „Heidelberg”. Montaż papierowy, naświetlanie matryc
było wykonywane na płytach selenowych, na urządzeniach K−S, a druk na powielaczu offseto−
wym. Do roku 1985 praca odbywała się w oparciu o sprzęt Szczecińskich Zakładów Graficz−
nych, który był przez bibliotekę dzierżawiony. W 1987 roku Stocznia Szczecińska przekazała
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nieodpłatnie kamerę „Repromaster”, co umożliwiło przygotowanie fotograficzne tekstów do
montażu. W następnych latach udało się zakupić nową maszynę typograficzną „Grafopres”,
maszyny „Ronayor” i kamerę do naświetlania płyt „Preso”. Wraz z rozwojem nowoczesnych
technik skład i łamanie tekstów zaczęto wykonywać komputerowo. Umożliwiło to uzyskanie
odpowiedniego poziomu edytorskiego wydawanych publikacji. Warto jeszcze wspomnieć, że
od 1986 roku wszystkie wydawnictwa biblioteki są opatrzone numerem ISBN. Do 1989 roku
wydawanie publikacji opóźniało działanie cenzury. Wszystkie większe objętościowo publikacje
musiały bowiem mieć zgodę na druk Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Szczecinie.

Analiza repertuaru wydawniczego biblioteki pozwala na wydzielenie pewnych kategorii
wydawnictw. Jedną z nich jest zróżnicowane tematycznie i szeroko pojęte piśmiennictwo księ−
goznawcze, bibliologiczne i metodyczne. Autorami prac z tej tematyki są przede wszystkim
bibliotekarze. Szczególne miejsce w tej kategorii wydawnictw zajmują poradniki bibliograficzne
oraz publikacje rozpatrujące różne aspekty pracy bibliotekarza i jego warsztatu zawodowego.

Pokaźną liczbę stanowią informatory dotyczące działalności Książnicy Pomorskiej i biblio−
tek oddziałowych. Należy wyodrębnić również dział katalogów wystaw bibliotecznych. Katalo−
gi wydane w ostatnich latach mogą być potwierdzeniem wysokiej klasy edytorskiej oficyny
wydawniczej Książnicy Pomorskiej. Są jednocześnie rzeczową dokumentacją wielu interesują−
cych ekspozycji prezentowanych w bibliotece.

Powiększające się zasoby biblioteki były dla wielu bibliotekarzy bodźcem do szerszego
prezentowania zbiorów i ich popularyzacji. Długa jest lista publikacji przedstawiających dzie−
ła nautologiczne, stare druki, nagrania płyt gramofonowych czy nowych nabytków poszczegól−
nych działów. Niezwykle cenne będą w tej grupie katalogi czasopism.

Kultura książki to historycznie ukształtowany proces obecności świata książek. Książnica
Pomorska, obchodząca w tym roku stulecie swego istnienia, jest instytucją pełniącą rolę pomo−
stu między dawnymi a nowymi czasy. Księgozbiór historyczny będący w posiadaniu biblioteki
jest ważnym i wszechstronnym źródłem wiedzy o przeszłości, istotnym składnikiem ogólnego
pejzażu kulturowego. Książka ponad wszelkimi podziałami jest instrumentem prolongującym
poczucie ciągłości w kulturze. Znaczny wkład w jej popularyzację wnieśli bibliotekarze Książ−
nicy, poprzez swoje publikacje ukazujące rozmaite aspekty kultury książki. Szczególnie godne
podkreślenia będą tutaj opracowania Urszuli Szajko. Katalog dzieł nautologicznych XVI–XVIII
w. w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (Szczecin, 1978), Katalog
starych druków Książnicy Szczecińskiej. Pomeranica XVI wieku (Szczecin, 1988,), Biblioteka Książąt
Pomorza Zachodniego (Szczecin, 1995) Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej: Pomeranica
XVI i XVII wieku (Szczecin, 2003) – to tylko niektóre tytuły z bogatego dorobku autorki. Bo−
gaty księgozbiór biblioteki może służyć jako warsztat do badań księgoznawczych, historycz−
nych, literaturoznawczych. Zbiór wizualnych wierszy okolicznościowych z XVII wieku, w zaso−
bie starych druków, stał się inspiracją dla Piotra Rypsona, kuratora w Centrum Sztuki Współ−
czesnej w Zamku Ujazdowskim, do opracowania katalogu Poezja wizualna na Pomorzu Zachodnim w
XVII wieku (Szczecin, 1994). Przedwojenny katalog systematyczny w dziale „Bibliologia” no−
tuje kilka tysięcy pozycji obejmujących takie zagadnienia, jak bibliografia, bibliotekarstwo, dru−
karstwo, czasopiśmiennictwo, historia i statystyka biblioteczna. Na jego podstawie możemy
prześledzić, jak nabierają doniosłości zagadnienia kultury książki.

Przejawy kultury książki w Szczecinie w pierwszych latach powojennych należy rozpatry−
wać w kontekście polskiego osadnictwa w mieście. Pierwsze polskie książki dotarły tutaj wraz
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z osadnikami. Niezwykle ważną rolę odegrała prasa, będąca jedynym polskim słowem druko−
wanym, powszechnie dostępnym ogółowi Polaków.4 Zaczęto organizować pierwsze biblioteki.5
Książka w tym okresie miała do odegrania istotną rolę. Jako ważny komponent kultury ducho−
wej była swego rodzaju spoiwem integrującym społeczeństwo. Przechowywała dawne warto−
ści oraz tworzyła i rozpowszechniała nowe.

...drukowane słowo polskie w postaci książek towarzyszyło mowie polskiej, która znów zaczęła
rozbrzmiewać...w Szczecinie i Drawsku, Wałczu i Kołobrzegu... Obok prywatnych księgozbiorów pol−
skich powstają biblioteki i czytelnie publiczne. Już w końcu 1945 r. Szczecin tworzy pierwszą biblio−
tekę miejską liczącą na razie zaledwie 770 tomów. Obecnie 34.000 tomów. Informację taką podaje
„Rocznik Informator Pomorza Zachodniego 1945–1948”, wydany przez spółdzielnię wydaw−
niczą „Polskie Pismo i Książka”. Publikacja ta była syntezą dorobku pierwszych powojennych
lat Pomorza Zachodniego. Znani przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych, gospo−
darczych, administracyjnych zamieścili w „Roczniku” artykuły omawiające osiągnięcia z wielu
dziedzin życia. Rocznik nie był pozbawiony akcentów ideologicznych, może być jednak przy−
czynkiem do historii formowania się polskiego dorobku kulturalnego i gospodarczego w dru−
giej połowie lat czterdziestych. Zamieszczony w nim artykuł Książka na Pomorzu Zachodnim,
omawiający organizowanie pierwszych bibliotek oraz stan ich posiadania, rzuca światło na
tworzenie zrębów bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim. Autor artykułu pisze o ogromnym
zainteresowaniu książką, która była tak samo ceniona przez pierwszych osadników jak najniezbęd−
niejsze narzędzia i znajdowano ją w plecaku pierwszych osadników obok chleba i soli, łyżki czy miski.6

Opinia ta wydaje się jednak zbyt optymistyczna w świetle tego, o czym pisano przy okazji
wystawy „Książka i jej powstanie”, zorganizowanej przez Spółdzielnię Wydawniczą „Polskie
Pismo i Książka”. Tygodnik „Szczecin”, na łamach którego omówiono wystawę, tak konkludu−
je zainteresowania czytelnicze ludności w tym czasie: najpierw trzeba żyć i mieszkać, a później
dopiero można kupować książki i czytać.7

„Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” był pierwszym stałym czasopismem wydawa−
nym w Szczecinie. Pismo stawiało sobie za cel integrację młodego społeczeństwa poprzez
współudział w tworzeniu polskiej kultury na Pomorzu Zachodnim. Artykuły zamieszczane
w tygodniku dotyczyły życia kulturalnego całego Pomorza Zachodniego, stosunków polsko−
−niemieckich, zagadnień gospodarczych. Szczególny akcent położono na sprawy morskie. Dla
kultury książki czasopismo miało istotne znaczenie, gdyż zamieszczało wiele materiałów do−
tyczących książki i bibliotek. W każdym pomorskim mieszkaniu biblioteka domowa; Powieść, którą
powinno znać cale Pomorze; Pierwszy rok pracy Spółdzielni Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka”;
Książki o Pomorzu Zachodnim – to tylko niektóre tytuły z bogatej tematyki księgoznawczej obec−
nej na łamach tygodnika. Wśród licznych reklam nie brakło również tych dokumentujących
działalność systemu książki w Szczecinie. Księgarnia „Polskiego Pisma i Książki” poleca: duży
wybór wszelkich wydawnictw kraju. Specjalność: zakładanie bibliotek organizacyjnych, rad zakłado−
wych, poradnictwo biblioteczne i czytelnicze. Doborowa wypożyczalnia książek na miejscu. Zawiada−
miamy, że otwarliśmy w Szczecinie przy Aleji Wojska Polskiego 41 księgarnię i wypożyczalnię ksią−
żek. Otwarte cały dzień – Dla młodzieży studiującej ulgi; Spółdzielnia Wydawnicza „Polskie Pismo
i Książka”. Zaopatrujemy księgarnie, placówki sprzedaży, czytelnie, organizacje społeczne itp. Tego
typu informacji znajdziemy na łamach pisma bardzo wiele. A trzeba pamiętać, że reklamy
i ogłoszenia mogą być cennym źródłem informacji o funkcjonujących wówczas firmach księgar−
sko−wydawniczych, antykwariatach. Dzięki nim dowiadujemy się o rozmaitych formach działalno−
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ści księgarzy, jak chociażby prenumerata czasopism, sprzedaż obrazów i materiałów piśmien−
niczych. Swoje usługi reklamowali zresztą nie tylko księgarze, ale introligatorzy, organizatorzy
prywatnych czytelni. Ogłoszenia te mające formę kilkulinijkowych lub większych anonsów,
czasami ozdobnych inseratów, miały zachęcać czytelnika do korzystania z przedstawionej ofer−
ty i zapewne spełniały swoją rolę, skoro agitowały słowami: „książka, która powinna być
w każdym polskim domu.” Mowa tutaj o książce Szczecin dawniej i dzisiaj autorstwa Witolda
Swiokły i Edwarda Moskalewicza. Te rozproszone w prasie wiadomości mają dzisiaj istotną
wartość dokumentacyjną również dlatego, że rejestrują informacje o ludziach i instytucjach
książki nieobecne w innych publikacjach czy materiałach źródłowych. Mogą być materiałem
pomocniczym w zestawieniu działalności poszczególnych drukarni w danym okresie czy pro−
blemów rozpowszechniania książki wśród społeczeństwa. Wartość tych wiadomości wzrasta
oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, kiedy stają się one dokumentacją określonych
faktów i zdarzeń. Podobnie rzecz ma się z dokumentami życia społecznego. Efemerydy, szara
literatura, dokumenty chwili ukazujące się w formie broszur, jednodniówek, afiszy, prospek−
tów, katalogów, biuletynów, instrukcji, sprawozdań stanowią bodaj najobszerniejszy materiał
do badań kultury książki w regionie. Większość bibliotek dokumentuje bowiem swoją działal−
ność w formie takich właśnie druków niekonwencjonalnych. Trzeba jednak mieć na uwadze to,
że cechą tych dokumentów jest trudna ich lokalizacja i mała dostępność. Ograniczona dystry−
bucja i brak kontroli bibliograficznej powodują, że często znikają one z pola widzenia.

Ważnym periodykiem jest ukazujący się nieprzerwanie od 1959 roku „Bibliotekarz Za−
chodniopomorski”. To fachowe czasopismo wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną (obecnie Książnica Pomorska) stało się ważną płaszczyzną wymiany doświadczeń
nie tylko bibliotekarskich; przyczyniło się do aktywizacji działalności bibliotek i całego środowi−
ska bibliotekarskiego. W ciągu prawie czterdziestu pięciu lat istnienia bibliotekarze, nauczycie−
le, pracownicy naukowi, regionaliści, muzealnicy, historycy zamieścili na jego łamach wiele in−
teresujących artykułów, które stanowiły cenną pomoc dla środowisk kultury w Szczecinie. Te−
matyka ewoluowała od materiałów instrukcyjno−szkoleniowych, poprzez publikacje omawiają−
ce badania nad czytelnictwem, informacją naukową i bibliografią regionalną, po publikacje do−
tyczące nowych trendów w bibliotekarstwie czy edukację medialną. Przez prawie pół wieku
pismo było miejscem prezentacji dorobku piśmienniczego środowiska bibliotekarskiego. Za−
mieszczane tu publikacje odegrały istotną rolę w upowszechnianiu wzorców metodycznych i infor−
macyjnych. Docenić również należy zamieszczaną w poszczególnych numerach „Kronikę działalno−
ści Bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, która dokumentując wszystkie ważniejsze
wydarzenia z życia bibliotek, jest dzisiaj nieocenionym źródłem do badań kultury książki.

Do głównych ogniw produkcji i obiegu książki należą drukarnie i księgarnie. W Szczecinie
już w 1945 roku założono Spółdzielnię Wydawniczą „Polskie Pismo i Książka”. Jak wynika ze
statutu Spółdzielni, jej głównym celem była służba kulturze polskiej przez wydawanie i populary−
zacją pism i broszur oraz książek ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw związanych z Pomo−
rzem Szczecińskim albo dla Pomorza Szczecińskiego wybitnie potrzebnych. Oprócz tej podstawowej
działalności Spółdzielnia „Polskie Pismo i Książka” zajmowała się sprzedażą książek w czte−
rech prowadzonych przez siebie księgarniach. Dysponowała drukarnią, introligatornią i agencją
reklamową. Z inicjatywy szczecińskich nauczycieli powołano Spółdzielnię Nauczycielską „Oświa−
ta”. Istotną rolę w upowszechnianiu książki odegrały też księgarnie prywatne i antykwariaty.
Informacje o nich, jak też o szczecińskich wydawnictwach, drukarniach, instytucjach i ludziach
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działających na rzecz książki możemy czerpać z literatury tematu zgromadzonej w różnych
agendach Książnicy Pomorskiej. Szczecin humanistyczny. Informator bio−bibliograficzny cz. I i II;
Informator nauki szczecińskiej, Encyklopedia Szczecina pod redakcją Tadeusza Białeckiego, Życie
kulturalne Szczecina w latach 1945–1980 autorstwa Kazimierza Kozłowskiego, pamiętniki
z konkursu Dzieje Szczecińskich Rodzin w XX wieku, to tylko niektóre z nich.9 Warto wspomnieć
o bogatym archiwum szczecińskiego wydawnictwa „Glob”, przekazanym do Oddziału Ręko−
pisów – Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej, dokumentującym wieloletnią działalność
tej zasłużonej dla miasta placówki wydawniczej. Do zbiorów regionalnych Książnicy Pomor−
skiej trafiają również prace magisterskie podejmujące tematykę kultury książki zarówno doty−
czącej Szczecina, jak i Pomorza Zachodniego.10 Wspomniany „Bibliotekarz Zachodniopomor−
ski” doczekał się już kilku opracowań w postaci prac magisterskich, licznie reprezentowane są
monografie bibliotek.

Kompleksową publikacją omawiającą kształtowanie się systemu szczecińskiego bibliote−
karstwa oraz jego rozwój jest wydany w 1986 roku zbiór materiałów pokonferencyjnych Biblio−
tekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985.11 Równie istotna jest bibliografia działalności
piśmienniczej bibliotekarzy rejestrująca piśmiennictwo pracowników bibliotek ze Szczecina
i Pomorza Zachodniego za lata 1945–1995.12

Gdyby pokusić się o ocenę dokonań w zakresie literatury do dziejów kultury książki, na−
leżałoby jednak stwierdzić, że są one skromne i nie przynoszą pełnego obrazu zagadnienia.
Piśmiennictwo to nie doczekało się szerszego zainteresowania badaczy. Brak jest syntetycznych
opracowań w ujęciu regionalnym, prezentujących najistotniejsze zjawiska kultury książki
w powiązaniu z innymi faktami i procesami historycznymi. Nie dysponujemy publikacjami,
w których biblioteka byłaby ukazana w dynamicznym ujęciu, gdzie każdy z jej czynników mógł−
by świadczyć o kulturze książki i jej miejscu w społeczeństwie. W monografiach regionalnych
nie znajdziemy wielu informacji dotyczących książki i bibliotek; chyba że do współpracy przy
ich opracowaniu zaproszono bibliotekarzy, jak miało to miejsce w przypadku Dębna, gdzie
współautorką publikacji poświęconych miastu jest dyrektor biblioteki – Janina Tylman. Jedną z
nowszych publikacji jest opracowanie Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wie−
ku (Szczecin, 2002). Ma ono jednak, przynajmniej w odniesieniu do bibliotek, charakter przy−
czynkarski. Nadzieją napawa fakt integracji wysiłków ze strony dużych bibliotek szczecińskich.
Widomym tego przykładem jest wydana w 2004 roku publikacja Nowa tożsamość bibliotekarzy na
przykładzie bibliotek szczecińskich. Materiały z seminarium 15 XII 2004 r. oraz powołanie serii zeszytów
bibliotekoznawczych wydawanych w ramach „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”.

Ważną rolę do wypełnienia ma czasopiśmiennictwo. W prasie są odnotowane aktualne
informacje o otwarciu nowych placówek księgarskich, recenzje książek, reklamy drukarń, roz−
mowy z bibliotekarzami. Artykuły poświęcone tematyce księgoznawczej znajdziemy też
w czasopismach naukowych i literackich. Bibliografia Pomorza Zachodniego wykazuje tysiące
pozycji w dziale Książka. Czytelnictwo. Biblioteki. Doceniając ich wagę, trzeba wspomnieć
i o mankamencie, jakim jest rozdrobnienie na rozmaitych łamach, często o niskich nakładach
i wąskim kręgu rozpowszechniania.

Reasumując, należy stwierdzić, że materiał, jakim dysponujemy, pozwala jedynie na pew−
ne wyobrażenie o kulturze książki w Szczecinie i regionie. A przecież badania kultury książki,
w których ze znanych faktów wydobywa się ogólniejsze prawa funkcjonowania, mogą dać ważne
informacje na temat historii społecznej i historii kultury w zakresie lokalnym i regionalnym.
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o Książce” 1974, t. 5, s. 3. i n.

3   Migoń K., Kultura książki, op. cit, ss. 18–19.
4   Białecki T., Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978, s. 9.
5   K. Łyczywek w serii „Zeszyty Szczecińskie” opowiada o założonej przez siebie pierwszej

polskiej wypożyczalni książek w Szczecinie: Mimo kłopotów dnia codziennego, nie zapomina−
liśmy o życiu kulturalnym. Mąż zachęcił mnie do założenia wypożyczalni książek, i to
w pokoju obok jego kancelarii adwokackiej na ul. Polonii Zagranicznej. Z Poznania (kończyłam
tam wówczas romanistykę) przywoziłam książki polskie, natomiast niemieckie, francuskie i an−
gielskie zbieraliśmy na ulicach Szczecina. Była to pierwsza polska wypożyczalnia książek w Szcze−
cinie i nosiła nazwą „Logos”. Do dziś zachowała się kartoteka tych książek. Pamiętam, że na
poniemieckim rowerze, z przymocowanym na stałe koszykiem, jeździłam odbierać książki od wie−
lu niesfornych czytelników, za: K. Łyczywek, R. Łyczywek, P. Zaremba, Ruiny, Niemcy, Żoł−
nierze radzieccy... Polska flaga nad Szczecinem po II wojnie światowej, Zeszyty Szczecińskie nr
4, Szczecin 2002, s. 22.; Wypożyczalnia ta reklamowała się jako najbogatsza czytelnia
i wypożyczalnia książek w Szczecinie.; W latach 1945–1947 zorganizował polską bibliote−
kę pod nazwą Ośrodek Kultury Jerzy Brinken, za: Encyklopedia Szczecina, T. l, Szczecin
1999, s. 122.

6   Dąbrowicz H., Książka na Pomorzu Szczecińskim [w:] „Rocznik Informator Pomorza Za−
chodniego 1945–1948”, Szczecin 1948

7    „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” 1946, nr 19–20, ss. 156–157.
8   „Szczecin. Tygodnik Miasta Morskiego” 1946, nr 21–22 s. 180. oraz nr 19–20 s. 164.
9    Szczecin humanistyczny. Informator bio−bibliograficzny, oprac. L. Milewska, A. Solarska,

Szczecin 1981; Szczecin humanistyczny. Informator bio−bibliograficzny cz. II 1980–1985, oprac.
A. Solarska, Szczecin 1987; Informator nauki szczecińskiej, oprac. L. Milewska, Szczecin 1995;
Encyklopedia Szczecina, pod red. T. Białeckiego, T.1. A–O, Szczecin 1999; T. 2., P–Ż, Szcze−
cin 2000; Suplement 1, A–Ż, Szczecin 2003; K. Kozłowski, Życie kulturalne Szczecina w la−
tach 1945−1980. Szkic historyczny, Szczecin 1994; Konkurs pamiętnikarski „Dzieje Szcze−
cińskich Rodzin w XX wieku” organizowany jest od 1969 roku. Od 1970 pod patronatem
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Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Warto również przywołać wydane w 1946 roku
w Szczecinie Sprawozdanie Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego
w Polsce. Okręg Szczecin 1945–1946, oraz rocznicową publikację XXX−lecie Szczecińskich Za−
kładów Graficznych 1945−1975, Szczecin 1975

10     Szymoniak E., Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie. Zarys monograficzny. Praca licencjacka,
Warszawa 2005.

11  Bibliotekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985, pod red. T. Jasińskiej i W. Michnala,
Szczecin 1986

12  Bibliografia działalności piśmienniczej bibliotekarzy Szczecina 1945–1975, oprac. T. Cieślak,
Szczecin 1978; Bibliografia działalności piśmienniczej bibliotekarzy ziemi szczecińskiej 1976–1985,
oprac. T. Cieślak, Szczecin 1990; Bibliografia piśmiennictwa bibliotekarzy Pomorza Szczeciń−
skiego 1986–1995, oprac. E. Gos, Szczecin 1998

J. Kosman – Kultura książki w Szczecinie po 1945 roku…
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Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania
przedszkolnego i szkolnictwa podstawowego w latach
osiemdziesiątych XX wieku

Prasa1 , zwłaszcza codzienna, stanowiąc środek masowego przekazu, zajmuje ważne miej−
sce w życiu społeczeństwa i jego wzajemnych relacjach. Dzieje dwóch dzienników szczeciń−
skich prowadzą czytelnika od czasów powojennych do lat współczesnych, ukazując różnorod−
ne przeobrażenia i odzwierciedlając wszystkie procesy społeczno−polityczne, które zachodziły
w Polsce. Pełniąc funkcję prasy regionalnej, obydwa dzienniki kształtowały swoją odrębność
związaną z regionem Pomorza Zachodniego. Od początku swojego istnienia, to znaczy od 7
października 1945 roku „Kurier Szczeciński” i od 19 kwietnia 1947 roku „Głos Szczeciński”
brały aktywny udział w organizowaniu i funkcjonowaniu oświaty i wychowania na Pomorzu
Zachodnim. Wniosły trwały i niepodważalny wkład w proces integracji tego regionu oraz pod−
niesienie jego poziomu gospodarczego i kulturalnego. Wspierały procesy adaptacji, stabilizacji
oraz integracji napływowego, wielokulturowego społeczeństwa. Informując o polskim szkolnic−
twie, jego powstawaniu i działalności, tworzyły poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz
wiązały z nowym miejscem zamieszkania. Powstanie prasy na Ziemiach Zachodnich i Północ−
nych – pisał Tadeusz Białecki – było najważniejszym przedsięwzięciem w organizowaniu życia
na tych terenach.2

Prasa szczecińska ukazywała dwie grupy zagadnień oświatowych: ogólnokrajowe tenden−
cje rozwoju oświaty oraz ich realizację w regionie szczecińskim. Dokonywała interpretacji po−
lityki oświatowej państwa w zależności od aktualnych prądów politycznych w kraju. W latach
osiemdziesiątych podejmowała zagadnienia dotyczące przeobrażeń polskiego systemu oświa−
towego oraz próbowała analizować trudności w tym zakresie. Oba dzienniki konsekwentnie
informowały społeczeństwo o przemianach w oświacie i prowadziły działalność popularyza−
cyjną w zakresie polityki oświatowej państwa i zagadnień oświatowo−wychowawczych regionu.

Lata osiemdziesiąte nie były łatwym okresem dla działalności dziennikarskiej. Sierpień
1980 roku, stan wojenny i inne wydarzenia społeczno−polityczne, ich doniosłość i szybkość
zmian oraz istniejąca cenzura były powodem wielkich trudności interpretacyjnych i problemów
w obiektywnym przedstawianiu rzeczywistości. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowa−
ło, że niektóre nazwiska redaktorów znikły z łam dzienników. Nastąpiło zmniejszenie liczby
artykułów dotyczących zagadnień społeczno−oświatowych, a zwłaszcza tych, które poruszały
problematykę wychowania.

Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania przedszkolnego
w latach 1981–1990
W latach osiemdziesiątych ukazała się spora liczba artykułów (w pierwszej połowie lat

osiemdziesiątych – 86, a w drugiej – 123) na temat wychowania przedszkolnego. W głównej
mierze dotyczyły one ilościowego, materialnego i inwestycyjnego stanu placówek przedszkol−
nych. Dzienniki szczecińskie informowały o wyżu demograficznym wkraczającym do przed−
szkoli i szkół podstawowych. W okresie ogólnokrajowego kryzysu gospodarczego i błędnych
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prognoz demograficznych zapotrzebowanie na miejsca w placówkach wychowania przedszkol−
nego było znacznie większe od liczby miejsc przygotowanych przez resort oświaty.

W 1981 roku „Kurier Szczeciński” pisał: „Zabraknie miejsc dla ponad 2 tysięcy dzieci”,3
„Dla kogo miejsca w przedszkolu?”,4  a „Głos Szczeciński” dodawał: „Przedszkolak
bez przedszkola. Batalia o miejsca”.5  Kolejne lata nie przyniosły poprawy. Prasa szczecińska
alarmowała w sprawach ilościowego braku przedszkoli, potrzeby budowy nowych obiektów,
wymogów techniczno−sanitarnych, wyposażenia. Dane z 1981 roku ukazywały brak 50 placó−
wek w stosunku do 85 funkcjonujących.6  W 1983 roku „Głos Szczeciński” poinformował
o założeniach szczecińskiego planu trzyletniego w dziedzinie oświaty i wychowania na lata
1983–1985, który zakładał budowę 24 przedszkoli na terenie Szczecina i województwa.7
W związku z tym dzienniki regionalne poświęciły wiele uwagi błędom inwestycyjnym w bu−
downictwie oświatowym. Krytykowano słabą organizację pracy, braki materiałowe, niedotrzy−
mywanie terminów, nierzetelną pracę, deficyty bazy i pracowników.8  W wielu takich trudnych
sprawach publikacje prasowe przynosiły poprawę sytuacji. Dzięki interwencjom „Kurie−
ra Szczecińskiego” rozwiązano konflikt między bankiem, który nie wyrażał zgody na udziele−
nie kredytu, a inwestorem.9

Problemy ilościowe placówek wychowania przedszkolnego dotyczyły także drugiej poło−
wy lat osiemdziesiątych. Dzienniki wskazywały, że w 1986 r. na terenie miasta Szczecina na
około 14 tysięcy złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkoli zabrakło miejsca trzem tysią−
com dzieci. Sytuacja nie uległa poprawie również w 1987 r. Wobec braku miejsc nastąpiło do−
gęszczenie grup przedszkolnych, w których liczba dzieci wynosiła 35.10  W 1988 roku ogółem
wychowaniem przedszkolnym objęto 51,7% dzieci w wieku od 3 do 6 lat – pisano na łamach
„Kuriera Szczecińskiego”.11  Zwiększenie planów inwestycyjnych nie poprawiło trudnej sytuacji
lokalowej przedszkoli. Władze terenowe, które były inwestorem w budownictwie przedszkol−
nym, nie wywiązywały się z realizacją planów. Nieco lepsza sytuacja była w 1990 roku, ponie−
waż w Szczecinie odmówiono miejsca tylko 750 dzieciom.12  Powodem był nie tyle rozwój
budownictwa przedszkolnego, ile wzrost miesięcznych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
oraz zmniejszenie się liczby urodzeń. W dalszym ciągu Śródmieście i osiedla na prawobrzeżu
(Majowe, Bukowe, Słoneczne) borykały się z brakiem miejsc w przedszkolach.13

Dzienniki regionalne podejmowały problem warunków pracy dydaktyczno−wychowawczej
w placówkach przedszkolnych, na które rzutowały: brak miejsc, przepełnione grupy, przedłu−
żające się remonty i budowy.14  Do roku 1982 liczebność dzieci w grupie (przy dopuszczalnej
liczbie 5−30) wynosiła nawet 50 – informował „Głos Szczeciński”.15  Wobec takiego stanu rze−
czy Wydział Oświaty i Wychowania w 1982 r. określił liczbę dzieci w grupach przedszkolnych:
grupy przedszkolne miały liczyć 25 osób, 30 – w przedszkolach jednooddziałowych.16  Poru−
szano zagadnienie sposobu rekrutacji i wciąż rosnących opłat za miesięczny pobyt dziecka w
przedszkolu.17  Z dniem 1 września 1989 r. wprowadzono nowe zasady opłat, polegające na
tym, że rodzice pokrywali koszty wyżywienia, a pozostałe wydatki utrzymania placówki były
pokrywane z budżetu miasta. Wobec rosnących cen artykułów żywnościowych miesięczne
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu także stale wzrastały.18  Z końcem lat osiemdziesią−
tych wprowadzone kolejne rozwiązania prawne, które pozwalały dyrektorom placówek wraz z
komitetami rodzicielskimi określić wysokość opłat. W wyniku tego prasa zaobserwowała coraz
liczniejszą rezygnację rodziców z opieki przedszkolnej.19  Jednak już rok później dziennikarze
pisali, że nie zanotowano w Szczecinie masowej rezygnacji z opieki przedszkolnej.20

E. Magiera – Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania przedszkolnego...



516 Rozdział VI – Z dziejów oświaty i kultury

Trzeba podkreślić rolę prasy szczecińskiej w akcjach społecznych na rzecz oświaty. W 1985
roku „Głos Szczeciński” był inicjatorem społecznej akcji odbywającej się pod hasłem: „Wspól−
nie zbudujemy nasze przedszkole”, która może stanowić przykład podejmowanych przez pra−
sę inicjatyw dotyczących rozwiązania problemów inwestycyjnych w zakresie wychowa−
nia przedszkolnego.21  Akcja objęła społeczną budowę jednego przedszkola dla 120 dzieci, przy
ul. Jodłowej w Szczecinie. Na przełomie roku 1986/1987 „Głos Szczeciński” często informował
mieszkańców Szczecina o postępie prac, kłopotach inwestycyjnych, prosił zakłady przemysło−
we o wsparcie finansowe. Po około dwuletniej budowie, 1 czerwca 1987 r. na jubileusz 40−lecia
„Głosu Szczecińskiego” dokonano uroczystego otwarcia placówki.22

Sporo miejsca dzienniki poświęcały zagadnieniu braku wykwalifikowanej kadry dla przed−
szkoli. W 1987 roku bez obsady pozostawały 74 etaty, a 43 osoby nie posiadały kwalifikacji
pedagogicznych (absolwentki liceów). 23  Rok później było 100 wakatów, a na 728 nauczycieli
przedszkoli aż 142 miało tylko wykształcenie średnie.24  Prasa poszukiwała przyczyn braków
kadrowych w przedszkolach. Pisano o złych warunkach pracy, niskich płacach, brakach mieszka−
niowych. Publicystyka regionalna zauważyła, że kadra wykształcona do zawodu nauczyciela
przedszkola coraz częściej podejmowała pracę w szkolnictwie podstawowym, dostrzegając tam
więcej korzyści. Po uchwaleniu „Karty Nauczyciela” w roku szkolnym 1981/1982 braki kadro−
we były także spowodowane wprowadzeniem urlopów wychowawczych i wcześniejszych
przejść na emeryturę.25  Poprawy warunków pracy nauczyciela upatrywano w konieczności
budowy przedszkoli zakładowych, międzyzakładowych i prywatnych oraz mieszkań dla na−
uczycieli. Informowano o powstawaniu nowych placówek wychowania przedszkolnego, które
były budowane przez zakłady pracy.26

Wraz z początkiem zmian ustrojowych dzienniki regionalne podejmowały nowe tematy,
informując o warunkach powstawania prywatnych przedszkoli. 27  Z końcem 1988 r. prasa
donosiła o powstaniu jednego przedszkola prywatnego. Jednak w dalszym ciągu potrzeby lo−
kalowe nie były zaspokojone, ponieważ w 1988 r. brakowało 1700 miejsc dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

Szkolnictwo podstawowe w latach osiemdziesiątych
w interpretacji „Głosu Szczecińskiego” i „Kuriera Szczecińskiego”

Struktura szkolnictwa lat osiemdziesiątych opierała się na ustawie z 15 lipca 1961 roku
„O rozwoju systemu oświaty i wychowania”.28  W 1973 roku przygotowano Raport Komitetu
Ekspertów pod kierunkiem Jana Szczepańskiego,29  który na podstawie uchwały sejmowej z 13
października 1973 r.30  zakładał wprowadzenie reformy strukturalnej i programowej polegają−
cej na upowszechnieniu wykształcenia średniego w ramach 10−letniej szkoły ogólnokształcą−
cej.31  Reforma strukturalna wprowadzona w życie w 1978 roku została oficjalnie wycofana
dwa lata później.32  We wrześniu 1980 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania ogłosiło nowy
dokument zatytułowany „Podstawowe założenia projektowanego ustroju szkolnego i warunki
jego realizacji”, w którym rezygnowało z upowszechnienia 10−letniej szkoły ogólnokształcącej.33

Gazety regionalne pokazywały społeczną negację dziesięciolatki. Na łamach „Kuriera
Szczecińskiego” redaktor Janusz Ławrynowicz pisał: reforma wprowadzona arbitralnie, wbrew re−
aliom naszego szkolnictwa, wbrew protestom doświadczonych pedagogów, rodziców, wbrew porządko−
wi była niewypałem.34  Krytycznie cytował ówczesnego ministra oświaty i wychowania, który
zapowiadał, że: szkołę to się zbuduje, nauczycieli się dokształci, programy się stopniowo opracuje,
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a uczniaków to się jakoś dowiezie.35  Wobec braku racjonalnej wizji przyszłej oświaty oraz mizerii
ekonomicznej, która nie umożliwiała przygotowania bazy materialno−organizacyjnej i technicz−
nej reformy, rezygnacja z dziesięciolatki była konieczna. Na reformę strukturalną – pisano na
łamach „Głosu Szczecińskiego” – trzeba będzie jeszcze poczekać.36

Trudna sytuacja społeczno−ekonomiczna i polityczna zmusiła Ministerstwo Oświaty
i Wychowania do wydania instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku
szkolnym 1981/1982, która podkreślała konieczność poprawy jakości pracy dydaktyczno−wy−
chowawczej, opieki i organizacji szkół i placówek oświatowo−wychowawczych.37  Sejm PRL
w podjętej 26 stycznia 1982 roku uchwale potwierdził wstrzymanie reformy strukturalnej sys−
temu edukacji narodowej i wyraził potrzebę modernizacji programowo−organizacyjnej.38  Na
podstawie tej uchwały zostały opracowane kolejne „Założenia programowo−organiza−
cyjne kształcenia i wychowania w szkole podstawowej”,39  które posłużyły do sformułowania
w 1983 r. ideału wychowania opublikowanego w dokumencie pt. „Główne kierunki i zadania
w pracy wychowawczej szkoły” (Warszawa 1983).40

Resort oświaty zdawał sobie jednak sprawę z faktu, że niektóre skutki podjętej w latach
siedemdziesiątych reformy należało kontynuować. Publicystyka informowała, że trzeba było
utrzymać sieć zbiorczych szkół gminnych oraz klasy zerowe, które pełniły funkcję klas wyrów−
nujących szanse edukacyjne dzieci przed pójściem do szkoły podstawowej.41  Prasa donosiła,
że resort oświaty, rezygnując z reformy strukturalnej szkolnictwa, wcielał w życie rozpoczętą
w roku szkolnym 1978/1979 reformę programową, zwłaszcza w systemie kształcenia ogólne−
go, która objęła szczególnie matematykę i treści społeczno−historyczne.42  Prezentowano nową
propozycję zestawu lektur. Zaakceptowano i wprowadzono w życie program nauczania po−
czątkowego (klasy I–III) oraz program klas starszych szkoły podstawowej (klasy IV–VIII) re−
alizowany w oparciu o nowe podręczniki. Sporo miejsca dzienniki regionalne poświęcały no−
wym podręcznikom, a przede wszystkim ich brakom i problemom wydawniczym.

Nowymi programami objęto dzieci uczęszczające do klasy „0”, której zadaniem było przy−
gotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Nowe pro−
gramy klasy „0” nie były społecznie akceptowane. Na łamach prasy można dostrzec liczne
pytania dotyczące potrzeby kształcenia dzieci 6−letnich. Pojawiły się krytyczne i polemiczne
wypowiedzi nauczycieli i rodziców dotyczące objęcia nauką czytania, bez nauki pisania, dzieci
6−letnich.43  Jednocześnie prasa poddała krytycznej ocenie nowe programy wprowadzone do
nauczania początkowego, twierdząc, że są zbyt trudne i niedostosowane do możliwości inte−
lektualnych uczniów. Zarzucano, że nowe programy wprowadzono bez konsultacji i przygoto−
wania nauczycieli.44  Z drugiej strony gazety szczecińskie publikowały głosy opinii publicznej
i środowiska oświatowego, stwierdzające, że należy realizować wprowadzone zmiany progra−
mowe z położeniem nacisku na dokształcanie nauczycieli.

Prasa donosiła o wielu nieprawidłowościach wynikających z realizacji nowych programów
nauczania w szkolnictwie podstawowym, do których przede wszystkim zaliczono przeciążenie
uczniów nauką, brak czasu wolnego, lęk przed szkołą.45  Obszerne programy kształcenia przy−
gotowane dla wprowadzanej w 1978 r. powszechnej 10−letniej szkoły ogólnokształcącej, reali−
zowane w latach osiemdziesiątych w pięciodniowym tygodniu pracy, okazały się trudne nawet
dla uczniów przeciętnie zdolnych.46  Nowym programom zarzucano brak elastyczności, zbyt
obszerne treści kształcenia, niedostosowanie do indywidualnych możliwości uczniów. W wa−
runkach ogólnokrajowego kryzysu władze oświatowe nie miały możliwości opracowania nowej
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reformy oświatowej, w wyniku czego, po wprowadzeniu niezbędnych korekt, kontynuowano
rozpoczętą reformę programową. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, stojąc na czele Mini−
sterstwa Oświaty i Wychowania, Joanna Michałowska−Gumowska oświadczyła, że „resort nie
miał wtedy innego wyjścia” i był zmuszony kontynuować rozpoczętą reformę programową.47

Prasa informowała, że w roku szkolnym 1982/1983 uczniowie klas IV i V podjęli naukę
według nowych programów, natomiast w kolejnym roku zweryfikowane programy wprowa−
dzono do klasy VI oraz modyfikowano programy dla klas VII, VIII.48  Już w 1983 r. dokonano
modyfikacji programów kształcenia w klasach I–III, których realizację monitorowano przez
kolejne lata nauki, i w 1987 r., pod wpływem opinii publicznej, przedstawiono wyniki badań.
Stwierdzono, że stosowanie nowych programów prowadzi do niezadowalających wyników
w nauce oraz przeciążenia uczniów.49  Przeprowadzane badania wykazywały spadek poziomu
podstawowych umiejętności i zasobu słownictwa u uczniów kończących cykl nauczania po−
czątkowego. Biorąc pod uwagę uczniów klas starszych, zauważono luki w wiadomościach
z różnych przedmiotów, co było między innymi przyczyną drugoroczności 10% uczniów. Według Cze−
sława Kupisiewicza, o niedostatkach programów i planów nauczania świadczyły następujące ich cechy:
encyklopedyzm, historyzm, addytywizm, uniformizm, intelektualizm, akademizm, brak powiązania
z życiem. Te cechy programów kształcenia w powiązaniu z niezgodnością treści, metod i organizacji
pracy dydaktyczno−wychowawczej z rzeczywistością i przemianami ówczesnych lat były przy−
czyną niskiego poziomu uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania. 50

 Codzienne gazety informowały mieszkańców województwa szczecińskiego o pracach nad
korektą programów, konkludując, że w ośmioletnim cyklu kształcenia resort oświaty zaoszczę−
dził 400 godzin lekcyjnych, eliminując treści mniej istotne, powtarzające się, lub pozostawiając
decyzję o ich realizacji nauczycielowi.51  Takie działania resortu oświaty redaktor „Kuriera
Szczecińskiego” Marianna Aleksandrowicz skomentowała następująco: Dobrze, że choć o te
miligramy odchudzono program, ale to wcale jeszcze nie zapowiada, że dzieci będą szły do szkoły
z radością.52  Wraz z rokiem szkolnym 1986/1987 do szkół podstawowych zostały wprowa−
dzone praktyki uczniowskie, które zgodnie z założeniami miały stanowić pomost między szkołą
a przyszłą pracą zawodową. W większości szkół podstawowych – pisano na łamach „Kuriera
Szczecińskiego”– praktyki uczniowskie stały się przedłużeniem lekcji pracy−techniki.53

Na łamach prasy znalazły także miejsce zmiany w planach nauczania dokonane w roku
szkolnym 1988/1989, które polegały na skróceniu tygodnia nauki ucznia średnio o 2 godziny
lekcyjne. Ministerstwo starało się, żeby czas nauki w klasach młodszych nie przekraczał 4–5
godzin dziennie, a w klasach starszych 30 godzin w tygodniu. Do nowej siatki godzin zarówno
prasa, jak i nauczyciele podeszli bardzo ostrożnie. Obawiano się, żeby zmniejszenie tygodnio−
wego wymiaru godzin nie odnosiło się do lekcji matematyki, języka polskiego oraz przedmio−
tów, które pełniły ważną rolę w kształceniu ogólnym.54

Do końca lat osiemdziesiątych ocena programów kształcenia szkoły podstawowej przed−
stawiana na łamach prasy była krytyczna. Pisano, że programy szkolne stanowią najczęściej
skrót poszczególnych dyscyplin naukowych, a wiedza zdobywana w szkole jest mniej przydat−
na niż wiedza pozaszkolna. Informowano o zmianach w programach kształcenia wprowadzo−
nych od roku 1989/1990, dotyczących prawa nauczycieli do rezygnacji z niepotrzebnych treści
nauczania. W tej kwestii prasa proponowała, aby pedagodzy otrzymali dobrze opracowane
programy nauczania, w których znalazłby się czas do dyspozycji nauczyciela.55

Wprowadzenie reformy programowej wymagało opracowania nowych podręczni−
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ków. „Kurier Szczeciński” pisząc o brakach podręczników, informował opinię publiczną, że
50% uczniów nie posiadało wymaganego zestawu książek do klas I–III. Szkoły również nie
dysponowały pełnym zestawem lektur. Braki podręczników wynikały z trudności wydawni−
czych i deficytu papieru. Trzykrotny wzrost cen papieru spowodował, że wzrosły ceny pod−
ręczników. W takiej sytuacji prasa podawała, że Rada Ministrów podjęła decyzję o konieczno−
ści wprowadzenia bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych. Zrealizowano
plany wyposażenia szkół dla klas 0–III i V. W dalszym ciągu brakowało podręczników dla
pozostałych klas.56  Podobne problemy dotyczyły wyposażenia uczniów w przybory szkolne.
Na początku lat 80. dzienniki szczecińskie donosiły o pustych sklepach papierniczych.57

 Prasa szczecińska pisała o stale rosnącej liczbie dzieci i młodzieży, która spowodowała
pogłębienie się trudności bazowych, braku nauczycieli i ich kwalifikacji zawodowych oraz struk−
tury zajęć dydaktycznych (przepełnione klasy, brak szkół, wielozmianowość).58  Zahamowanie
budownictwa szkolnego spowodowało ogromne braki w bazie lokalowej szkół podstawowych w
latach osiemdziesiątych. Na łamach prasy przedstawiano braki inwestycyjne, o których świadczą
następujące tytuły: „Karygodne opóźnienie w budownictwie szkolnym”59 , „Zabrzmią dzwonki
w rozgrzebanych szkołach”60 , „Nie powinno być lekcji pod drabiną”61 , „Szkoła bez dzwonka”.62

Doniesienia prasowe z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych alarmująco ukazywały trud−
ności lokalowe i inwestycyjne szkolnictwa podstawowego. Podobna sytuacja lokalowa pano−
wała w kolejnych latach.63  W drugiej połowie lat osiemdziesiątych liczba uczniów ciągle wzra−
stała. W roku szkolnym 1986/1987 w 60 szkołach podstawowych Szczecina naukę pobierało
49 tysięcy uczniów, dwa lata później liczba dzieci wzrosła o dwa tysiące. Praca szkół podsta−
wowych odbywała się nawet na trzy zmiany. Na ogólną liczbę 126 tysięcy uczniów szkół pod−
stawowych województwa szczecińskiego w roku szkolnym 1986/1987 drugą zmianą objęto 35
659, a trzecią 2685, przy czym połowę uczniów trzeciej zmiany stanowiły dzieci młodsze.64

Na powstających nowych osiedlach mieszkaniowych (Słoneczne, Pomorzany, Książąt Pomor−
skich, Kaliny, Płonia, Gumieńce) przez wiele lat nie budowano szkół, a dzieci były dowożone
do innych dzielnic miasta.65  Dzienniki szczecińskie pisały o podjęciu w czerwcu 1985 r. przez
Miejską Radę Narodową uchwały zatwierdzającej budowę 15 szkół.66  Według doniesień pra−
sowych, budynki szkolne były dostosowane do pracy z 38 920 uczniami, a naukę pobierało w
nich 50 037 dzieci. Najbardziej przepełnione były szkoły sąsiadujące z powstającymi i rozwi−
jającymi się osiedlami.67

Na łamach prasy pisano o braku pomocy dydaktycznych. „Głos Szczeciński” zwrócił się
do dyrektorów szczecińskich szkół z pytaniem: „Jakie pomoce dydaktyczne ostatnio zakupiła
szkoła?”. W odpowiedzi usłyszano: meble, ławki, krzesła. Wielu szkołom zabrakło funduszy
na kupno podstawowych pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego. Nowoczesne nauczanie
w wielu placówkach polegało na odczytywaniu treści podręczników, o ile ich też nie brakowało – pi−
sano w artykule redakcyjnym zatytułowanym „Powrót do glinianych tabliczek” na łamach
„Głosu Szczecińskiego”.68  Pojawiły się głosy wątpiące w możliwości finansowe i kadrowe do−
tyczące skomputeryzowania szkół.69  Przy tej okazji dziennikarze szczecińscy dostrzegli także
niezadowalający stan zdrowia uczniów, wynikający z trudnych warunków, w jakich odbywały
się lekcje wychowania fizycznego oraz braku wykwalifikowanej kadry.70

Trzeba uwypuklić działania dzienników regionalnych zmierzające do poprawy sytuacji
szkolnictwa podstawowego, których celem było odciążenie przeładowanych szkół. Organizo−
wano pomieszczenia zastępcze, wyszukiwano budynki nadające się do adaptacji dla celów
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szkolnych, demaskowano nieprawidłowości w realizacji planów budownictwa szkolnego71  oraz
podejmowano akcje na rzecz budowy szkół w województwie szczecińskim. Oba dzienniki pro−
pagowały akcję zorganizowaną przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)
pod hasłem „50 szkół na – lecie Ziemi Szczecińskiej”, która zakładała budowę pięćdziesięciu
szkół na terenie województwa szczecińskiego do 1995 roku. Na ten temat pisano liczne artyku−
ły. „Kurier Szczeciński” z 25 lipca 1990 roku krytycznie ocenił PRON−owską akcję. Podejmowa−
ne w ubiegłych latach – (wzorem: „okresu gomółkowskiego”) pisano na łamach „Kuriera Szczeciń−
skiego” – akcje budowy szkół, jak wykazała praktyka, to środek doraźny. Częściej chodzi o wątpliwy
„efekt polityczny” niż o realną możliwość rozwiązania trudności. Zamiast jednak abstrakcyjnych
wyczynów potrzeba po prostu zagwarantowania środków na budowę.72  Nie negowano jednak wysił−
ków ludzi, którzy starali się o budowę szkół w swoich dzielnicach, ale chcąc poprawić trudną
sytuację lokalową w szkolnictwie podstawowym, należało zbudować w województwie szcze−
cińskim nie 50 a 90 nowych szkół – donosił „Głos Szczeciński”.73

W niewielkim stopniu gazety regionalne wykazywały zainteresowanie szkolnictwem wiej−
skim. Mimo to zwracały uwagę, że tylko 6% dzieci pochodzenia chłopskiego wybierało kształ−
cenie na poziomie średnim, a znacząca większość kontynuowała naukę w zasadniczych szko−
łach zawodowych.74  Poszukując przyczyn takiego stanu, prasa zwracała uwagę na niski po−
ziom szkolnictwa wiejskiego, brak odpowiedniego wyposażenia szkół, nieprzestrzeganie norm
budownictwa szkolnego, stosowanie oszczędności w inwestycjach oświatowych.75  Najbardziej
jednak na łamach dzienników uwypuklano brak wystarczającej liczby placówek szkolnych,
który był wynikiem polityki oświatowej lat siedemdziesiątych, zmierzającej do likwidacji ma−
łych szkół wiejskich. Wyż demograficzny pierwszej połowy lat osiemdziesiątych zmusił wła−
dze oświatowe do ich reaktywowania w postaci punktów filialnych dla klas I–III. Nadal
w wielu wsiach nie funkcjonowały szkoły, a uczniowie – jak pisali redaktorzy „Głosu Szczeciń−
skiego” – byli dowożeni do placówek wyżej zorganizowanych.

Dowożeniem do zbiorczych szkół gminnych w województwie szczecińskim było objętych
21 tysięcy uczniów, ponieważ w 1981 r. 86% ogólnej liczby szkół podstawowych stanowiły
zbiorcze szkoły gminne.76  Opinia publiczna została poinformowana, że w 1981 r. Rada Mini−
strów nałożyła obowiązek dowozu dzieci do szkół na naczelników gmin, dyrektorów szkół
gminnych i inspektorów oświaty. Dzieci były dowożone na koszt państwa.77  Mimo podejmo−
wanych działań władz oświatowych szkolnictwo wiejskie województwa szczecińskiego stało
przed wieloma nierozwiązanymi problemami dotyczącymi spraw organizacyjnych i programo−
wych przeobrażeń, dowożenia uczniów, braku podręczników, dożywiania dzieci, braku miesz−
kań dla nauczycieli, zmianowości pracy szkół i innych.

Po wydarzeniach sierpnia 1980 r. na skutek żądań środowiska oświatowego od 1 wrze−
śnia 1981 r. wprowadzono 5−dniowy tydzień nauki, który zdaniem rodziców i nauczycieli spo−
wodował przeciążenie uczniów materiałem nauczania i wydłużenie dnia nauki. Ponadto z tego
powodu szkoły pracujące na dwie zmiany były zmuszone wprowadzić trzecią zmianę nauki.
Poglądy zainteresowanych w tej sprawie rodziców i środowiska oświatowego prezentowano na
łamach „Głosu Szczecińskiego” i „Kuriera Szczecińskiego”.78  Przejście na 5−dniowy system
pracy spowodował, że Ministerstwo Oświaty i Wychowania na podstawie instrukcji z dnia 10
marca 1981 r. wprowadziło do szkół podstawowych nowe plany nauczania.79

Prasa regionalna zajęła się pracą nauczycieli, dostrzegając problem ciągłego obniżania
prestiżu zawodu nauczyciela. Wśród przyczyn, które powodowały zmniejszenie efektywności
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pracy nauczyciela, publicystyka podkreślała obniżenie kwalifikacji nauczycieli, skomplikowane
programy nauczania, niskie płace, wzrost liczby uczniów w klasach. Szereg trudności na tere−
nie szkolnictwa podstawowego wynikało z braku nauczycieli, przy stałym wzroście liczebności
kolejnych roczników szkolnych. Niezaspokojone potrzeby kadrowe leżały u podłoża zatrudnie−
nia nauczycieli niewykwalifikowanych.80

Prasa regionalna alarmowała, że w 1985 r. w skali kraju zatrudniono prawie 20% nauczy−
cieli z wykształceniem średnim i około 25% z ukończonym studium nauczycielskim. Podkre−
ślała, że warunkiem nowoczesnej szkoły był gruntownie i wszechstronnie wykształcony nauczy−
ciel. Wykazywała konserwatyzm w działaniu dydaktyczno−wychowawczym nauczycieli oraz
obniżenie ich autorytetu. Zwracała uwagę, że trudności w zawodzie nauczyciela wiązały się
z błędnymi zasadami rekrutacji na studia pedagogiczne, opartymi na tzw. selekcji negatywnej,
domagając się ich zmian.81  Pisała o braku drożności w systemie kształcenia nauczycieli oraz
zbyt teoretycznych programach kształcenia nauczycieli. Krytykowała próby likwidacji kierun−
ków pedagogicznych na uniwersytetach, pisząc, że takie praktyki jeszcze bardziej pogłębiają
sytuację kryzysową w zawodzie nauczyciela.82

Lata osiemdziesiąte w województwie szczecińskim, tak jak i w całej Polsce, były okresem,
w którym domagano się poprawy statusu nauczyciela i jego pracy. Próbą wyjścia z impasu
stało się uchwalenie 26 stycznia 1982 r. niezwykle ważnego dokumentu dla środowi−
ska oświatowego – „Karty Nauczyciela”,83  która nadała wysoką rangę temu zawodowi. Jed−
nak dziennikarze regionalni zwracali uwagę, że poprawa jakości pracy nauczycieli była uzależ−
niona od ich dokształcania, które wiązali z wysokością zarobków w tym zawodzie. Na łamach
„Kuriera” pisano o zaniżonych płacach w oświacie, które spowodowały ucieczkę do innych,
lepiej płatnych zawodów. Podawano, że przeciętna wysokość zarobków nauczycieli w roku
1980 było o 1500 zł niższa od przeciętnej płacy w gospodarce.84

„Głos Szczeciński” i „Kurier Szczeciński” na bieżąco informowały o stanie i przebiegu prac
nad „Kartą Nauczyciela”.85  Pisano o rozbieżnościach poglądów między nauczycielskim związ−
kami zawodowymi: ZNP i Solidarność a rządem i poszczególnymi jego resortami. Dotyczyły
one statusu zawodu nauczyciela i jego funkcjonowania w społeczeństwie. Kryzys gospodar−
czy, który ogarnął Polskę, uniemożliwił wprowadzenie uchwalonej przez Sejm PRL 26 stycznia
1981 r. „Karty Nauczyciela”. Natomiast w prasie pojawiły się artykuły krytycznie oceniające
wprowadzone w Karcie zmiany.86

Diagnoza polskiego systemu edukacji lat osiemdziesiątych została opracowana przez
Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, powołany 25 lutego 1987 r. przez prezesa
Rady Ministrów. Wyniki badań opublikowano w postaci raportu,87  który ukazał regres polskiej
oświaty w omawianym okresie oraz zaproponował trzy scenariusze reformy. Na temat kryzy−
sowego stanu oświaty w Polsce lat osiemdziesiątych, jego przyczyn i skutków ukazało się
szereg publikacji, przedstawiających zagadnienie w różnych aspektach.88

Reasumując należy stwierdzić, że w kontekście lektury artykułów dotyczących oświaty na
łamach „Głosu Szczecińskiego” i „Kuriera Szczecińskiego” stan oświaty lat osiemdziesiątych
pogarszała wyjątkowo trudna sytuacja gospodarcza państwa. Władze zmniejszały wydatki
na oświatę, status materialny nauczyciela ulegał ciągłej degradacji, pogarszały się warunki
pracy szkoły. Lata osiemdziesiąte odzwierciedlały w dziedzinie oświaty skutki reformy z lat
siedemdziesiątych. Na tle kryzysu gospodarczego szkoła okazała się instytucją, w której
w szczególny sposób odbiły się zmiany polityczno−ekonomiczne lat osiemdziesiątych.
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Należy podkreślić istotną rolę prasy regionalnej w dziedzinie oświaty i wychowania lat
osiemdziesiątych, która obserwowała i w różnych aspektach informowała opinię publiczną
o działaniach oświatowych w kraju i regionie. Dzienniki szczecińskie spełniały funkcje popula−
ryzujące, informacyjne, oceniające, a nawet interwencyjne w dziedzinie oświaty i wychowania.
Ukazywały wiele problemów i antagonizmów dotyczących szkolnictwa oraz podejmowały
próby analizy polityki oświatowej państwa i jej realizacji w regionie. Braki inwestycyjne i ma−
terialne w zakresie wychowania przedszkolnego i szkolnictwa podstawowego zdominowały
zainteresowania prasy. Nieliczne artykuły dotyczyły kształcenia kadry pedagogicznej oraz jej
pracy dydaktyczno−wychowawczej i opiekuńczej.

Na łamach „Głosu Szczecińskiego” najczęściej tematykę oświatową podejmowali: Danuta
Kret, Andrzej Palmirski, Bogdan Łuszczyński, Anna Jeglińska, Anna Podkańska, Jacek Błędow−
ski. Ich artykuły odznaczały się wysoką rzetelnością i głębokim ujęciem tematyki. Cenionymi
autorami publikacji z zakresu oświaty prezentowanych na łamach „Kuriera Szczecińskiego”
byli: Janusz Ławrynowicz, Piotr Cywiński, Jolanta Frydrykiewicz, Andrzej Tumilias, Urszula
Szyperska.

Dokonując próby komparatystycznego oglądu przedstawianego zagadnienia, moż−
na stwierdzić, że publikacje „Głosu Szczecińskiego” bardziej wyczerpująco traktowały poszcze−
gólne problemy oświatowe, natomiast artykuły „Kuriera Szczecińskiego” dotyczyły głównie
problemów związanych z bazą materialną szkolnictwa. „Kurier Szczeciński” koncentrował się
na zagadnieniach oświatowych na terenie Szczecina, a „Głos Szczeciński” ukazywał sprawy
oświaty w całym województwie szczecińskim. Można wnioskować, że taka postawa obu cza−
sopism wynikała z założeń programowych i redakcyjnych. Jeśli chodzi o statystyczną analizę,
to w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ukazało się w „Głosie Szczecińskim” i „Kurierze
Szczecińskim” łącznie około 1000 artykułów (w równych proporcjach) poświęconych zagadnie−
niom oświaty. Natomiast w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na około 1400 opublikowa−
nych artykułów prawie 900 ukazało się w „Głosie Szczecińskim”, a tylko niecałe 500 w „Kurie−
rze Szczecińskim”.

Zagadnienia oświatowe podejmowane na łamach prasy szczecińskiej lat osiemdziesiątych
XX wieku stanowią niewątpliwie ważny dokument przemian oświatowo−wychowawczych
w Polsce i na Pomorzu Zachodnim i wymagają poszerzonych i pogłębionych badań i opracowań.

Przypisy
1  Prasę definiuje się jako „ogół wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnia−

nych publicznie (tj. gazet i czasopism), odzwierciedlających wszechstronnie rzeczywistość,
zwłaszcza aktualne procesy i zdarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, naukowe
i inne”. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1973, s. 24.

2  T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978, s. 9.
3   „Kurier Szczeciński” 1981, nr 63, s. 8.
4  Tamże, nr 52, s. 5.
5  „Głos Szczeciński” 1981, nr 177, s. 6.
6  Przybywa nowa placówka – potrzeba jeszcze 49, „Kurier Szczeciński” 1981, nr 35, s. 4.
7  Więcej szkół i przedszkoli, „Głos Szczeciński” 1983, nr 195, s. 3.
8  Remont przedszkola wreszcie na finiszu, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 210, s. 8: SPBO – 2 nie

lubi szkół, Tamże, nr 236, s. 8; Zamknięto przedszkole, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 235,



523

s. 8; Remont przedszkola wreszcie na finiszu, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 210, s. 8.
9  Komu nie zależy na przedszkolu, „Kurier Szczeciński” 1990, nr 51, s. 8.
10 Rekrutacja do przedszkoli, „Kurier Szczeciński” 1986, nr 87, s. 8.
11 1 kwietnia rozpoczynają się zapisy. Bieg do przedszkola z przeszkodami, „Kurier Szczeciński”

1988, nr 45, ss. 1–2.
12 W tym roku bez większych kłopotów. Każda Ola pójdzie do przedszkola, „Kurier Szczeciński”

1990, nr 108, s. 8.
13 W przedszkolach luźniej, „Głos Szczeciński” 1989, nr 227, s. 8; W tym roku bez większych

kłopotów. Każda Ola pójdzie do przedszkola, „Kurier Szczeciński” 1990, nr 108, s. 5.
14 Małe dzieci... duży problem. Przedszkola czy przechowalnie, „Głos Szczeciński” 1988, nr 268, s. 6.
15 Dzieci w przedszkolach, ale nie wszystkie, „Głos Szczeciński” 1982, nr 127, s. 6; Ciągle mniej

miejsc niż chętnych, „Głos Szczeciński” 1984, nr 34, s. 6.
16 Bieg po miejsca w przedszkolach, „Kurier Szczeciński” 1982, nr 45, ss. 1, 2.
17 Nie każda Ola pójdzie do przedszkola. Czas odwołań, „Głos Szczeciński” 1989, nr 116, s. 8;

Ciągle mniej miejsc niż chętnych, „Głos Szczeciński” 1984, nr 34, s. 6; Bieg po miejsce w
przedszkolach, „Kurier Szczeciński” 1982, nr 45, ss. 1–2; Dla kogo miejsca w przedszkolach?,
„Kurier Szczeciński” 1981, nr 65, s. 5; Miejsca w przedszkolu rozdzielone, „Głos Szczeciński”
1986, nr 118. s. 8.

18 Jeszcze o opłatach za przedszkole, „Głos szczeciński” 1989, nr 222, ss. 1, 2.
19 Zakłady pracy mogą pomóc. Przedszkola coraz droższe, „Kurier Szczeciński” 1989, nr 188, s. 8.
20 W przedszkolach normalniej. Rodzice nie rezygnują, „Kurier Szczeciński” 1990, nr 28, s. 8.
21 Wspólnie zbudujemy przedszkola, „Głos Szczeciński” 1985, nr 43, s. 1; nr 47, s. 1; nr 48, s. 1;

nr 89, s. 1.
22 Z inicjatywy i pod patronatem „Głosu”. Nowe przedszkole już czynne, „Kurier Szczeciń−

ski”1987, nr 106, s. 1. „Kurier” informował, że pracownicy działu remontowo−budowlane−
go Fabryki kabli „Załom” w szybkim tempie wybudowali przedszkole na osiedlu Kaszta−
nowym. Zob., Fabryka dzieciom pracowników w Załomiu, „Kurier Szczeciński” 1897, nr 168,
ss. 1 i 2.

23  Ucieczka z zawodu. Czy będziemy zamykać przedszkola?, „Kurier Szczeciński” 1987, nr 184,
s. 8.

24 Nie każda Ola ..., s. 8.
25 W żłobkach – miejsc nie brakuje, w przedszkolach – za mało, „Kurier Szczeciński” 1982, nr 88,

s. 8.
26 Fabryka dzieciom pracowników w Załomiu, „Kurier Szczeciński” 1987, nr 168, s. 1; Nowe

przedszkole, laboratorium dla uczniów. Politechnika Szczecińska pomaga oświacie, „Głos Szcze−
ciński” 1988, nr 206, s. 5.

27 Nie wszystko proste. Dlaczego nie powstają prywatne przedszkola?, „Kurier Szczeciński” 1988,
nr 106, s. 12; Może i u nas. Pójdzie Ola do prywatnego przedszkola, „Głos Szczeciński” nr
147, s. 6; Ola chodzi do przedszkola. Są miejsca czy ich nie ma?, „Głos Szczeciński” 1988, nr
147, s. 6.

28  Organizacja systemu edukacyjnego w Polsce w latach 1932–1993. Antologia dokumentów
i materiałów, wybór i opracowanie T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1994, ss.175–
–184.

29 Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973
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30 „Monitor Polski” 1973, nr 44.
31 Program stopniowego upowszechnienia wykształcenia średniego i reformy systemu edu−

kacji narodowej, Warszawa 1973; M. Pęcherski, System oświaty w Polsce na tle porównaw−
czym, Wrocław 1981, s. 349.

32 Dziesięciolatki nie będzie, „Kurier Szczeciński” 1981, nr 18, s. 4; Szarzyński P., Raport
 w szufladzie. Fiasko reformy oświatowej z lat siedemdziesiątych, „Polityka” 1986, nr 16.

33 Cz. Plewka, Oświata województwa szczecińskiego w latach 1973–1989 [w:] Z dziejów oświaty
Pomorza Zachodniego 1945–2002. Praca zbiorowa pod red. Cz. Plewki, Szczecin 2003,
s. 353.

34 Dziesięciolatki nie będzie, s. 4.
35 Tamże.
36 Czy szkoła musi być reformowana?, „Głos Szczeciński” 1983, nr 11, s. 3.
37 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania” 1981, nr 21, poz. 8.
38 „Monitor Polski” 1982, nr 5, poz. 21.
39 Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Rozwój systemu oświaty w latach 1961–1984, War−

szawa 1985, s. 75 i następne.
40 Porównaj: Cz. Banach, Oświata polska..., ss. 33–39.
41 Głośniej o reformie, „Głos Szczeciński” 1984, nr 61, s. 4; Czy szkoła musi być reformowana,

„Głos Szczeciński” 1983, nr 11, s. 3.
42 M. Maciaszek, Treści kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL, Warszawa 1980
43 6−latki w szkole, „Kurier Szczeciński” 1983, nr 51, ss. 1, 2; Nauczyć dzieci czytać, „Kurier

Szczeciński” 1981, nr 55, s. 4.
44 Skrócić czas pracy dziecka, „Głos Szczeciński” 1984, nr 287, s. 3.
45 Lęk przed szkołą, „Głos Szczeciński” 1981, nr 76, s. 4; Bezbronni wobec życia, „Kurier Szcze−

ciński” 1982,  nr 5, s. 4; Prawda o oświacie, „Głos Szczeciński” 1981, nr 6, s. 4.
46 A. Bogiel, Po odchudzeniu programów szkolnych, „Głos Szczeciński” 1987, nr 222, s. 3.
47 M. Aleksandrowicz, Nie zniechęcać dzieci, „Kurier Szczeciński”1987, nr 61, ss. 3, 5.
48 Zmiany i korekty w programach szkolnych, „Kurier Szczeciński” 1983, nr 167, ss. 1, 2;

Cz. Banach, Oświata polska w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1984, s. 11.
49 H. Szypulska, O szkole w wakacje..., „Głos Szczeciński” 1987, nr 174, s. 4.
50 Cz. Kupisiewicz, Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1994, ss.

111–112.
51 Od 1 września ubędzie 400 godzin, „Kurier Szczeciński” 1987, nr 159, ss. 1, 2.
52 M. Aleksandrowicz, Nie zniechęcać dzieci, op. cit., s. 3.
53 Kłopotliwy przedmiot – praktyki uczniowskie, „Kurier Szczeciński”1987, nr 183, s. 6.
54 H. Witalewska, O 2−ie lekcje w tygodniu mniej, „Kurier Szczeciński” 1988, nr 86, ss. 1, 2.
55 H. Szypulska, Między podmiotowością a rzeczywistością, „Głos Szczeciński” 1990, nr 20, s. 3.
56 Bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, „Głos Szczeciński” 1982, nr 72, ss. 1,

7; Jak jest z podręcznikami? „Głos Szczeciński” 1983, nr 293, s. 6; Podręczników miało star−
czyć, „Głos Szczeciński” 1983, nr 249, s. 6.

57 Z czym do szkoły?, „Głos Szczeciński” 1981, nr 168, s. 6.
58 Znowu wyż demograficzny, „Głos Szczeciński” 1981, nr 146, ss. 1, 5; Tydzień pod znakiem

remontów i porządków, „Głos Szczeciński” 1981, nr 168, ss. 1, 4; Wyż rozsadza szkolne mury,
„Kurier Szczeciński” 1985, nr 228, s. 16.
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59 „Głos Szczeciński” 1981, nr 49, s. 6.
60 „Głos Szczeciński” 1985, nr 194, s. 6.
61 „Głos Szczeciński” 1984, nr 186, s. 6.
62 „Głos Szczeciński” 1983, nr 134, s. 3.
63 Gdy w szkole za ciasno, „Kurier Szczeciński” 1987, nr 171, s. 16; Szkoły ciągle przegęszczone,

„Kurier Szczeciński” 1990, nr 143, s. 8.
64 O lepsze jutro, „Kurier Szczeciński” 1986, nr 96, s. 2; Nowy rok za pasem, „Kurier Szczeciń−

ski” 1988, nr 169, s. 12; P. Cywiński, Szczecińskie szkolnictwo 1987, „Kurier Szczeciński”
1987, nr 95, s. 4.

65 Kiedy szkoła na osiedlu?, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 152, s. 8; Oświatowy horror, „Kurier
Szczeciński” 1981, nr 99, s. 4; Komu szkołę?, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 97, ss. 1, 8.

66 Inwestycje dla oświaty – realia i perspektywy, „Kurier Szczeciński” 1982, nr 195, s. 8; Kiedy
szkoła na osiedlu, „Kurier Szczeciński” 1985, nr 80, s. 8.

67 O lepsze jutro, „Kurier Szczeciński” 1986, nr 96, s. 2; Brakuje nie tylko szkół, „Kurier Szcze−
ciński” 1986, nr 40, s. 8; Wyż i przepełnienie, „Głos Szczeciński” 1986, nr 216, s. 6.

68 „Głos Szczeciński” 1989, nr 256, s. 6.
69 B. Słomka, Komputer... jak za króla ćwieczka, „Głos Szczeciński” 1987, nr 293, s. 3.
70 Po sesji MRN. Zdrowie dzieci a system oświatowy, „Kurier Szczeciński” 1986, nr 230, s. 8;

W szczecińskich szkołach wątłe tło sportu, „Głos Szczeciński” 1986, nr 240, s. 6.
71 Remontowy skandal w szkole podstawowej nr  64, „Kurier Szczeciński” 1983, nr 43, s. 8.
72 Akcje nie rozwiążą kłopotów, „Kurier Szczeciński” 1990, nr 143, s. 8.
73 Z. Wesołowski, Potrzebne społeczne wsparcie i konsekwencja w działaniu, „Głos Szczeciński”

1986, nr 289, s. 3.
74 O równy start dzieci wiejskich, „Głos Szczeciński” 1982, nr 171, s. 4.
75 Na 1800 szkół istniejących w latach siedemdziesiątych tylko 474 placówki spełniały nor−

my określone w budownictwie szkolnym, co oznacza, że były wyposażone w sale gimna−
styczne, świetlice, szatnie, mieszkania dla nauczycieli. Długi łańcuch kłopotów, „Głos Szcze−
ciński” 1981, nr 98, s. 4.

76 Uzdrowić oświatę wiejską, „Głos Szczeciński” 1981, nr 50, s. 4.
77 Kto dowiezie dzieci do szkoły?, „Głos Szczeciński” 1981, nr 163, s. 2; Jadą dzieci do szkoły,

„Głos Szczeciński” 1985, nr 29, s. 5; Nowe zasady dowożenia dzieci do zbiorczych szkół, „Głos
Szczeciński” 1981, nr 195, s. 6.

78 Zmiany w szkołach, „Kurier Szczeciński” 1981, nr 187, s. 4; Dwa doświadczenia szóstego dnia
nauki, „Kurier Szczeciński” 1982, nr 25, s. 6; Pracująca sobota... w szkołach głucho, „Kurier
Szczeciński” 1981, nr 209, s. 5.

79 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania” 1981, nr 2, poz. 8.
80 Mówią pedagodzy, „Kurier Szczeciński” 1981, nr 52, s. 5; Kto będzie uczył pierwszaków,

„Kurier Szczeciński” 1982, nr 211, s. 4; Szkoła czeka na dobrych nauczycieli, „Głos Szczeciń−
ski”1984, nr 28, ss. 1, 2; Brakuje pedagogów, „Kurier Szczeciński” 1984, nr 188, s. 5.

81 Jakie dzieci chowanie – zależy od nauczycieli. Jak odbudować prestiż zawodu nauczycielskiego?,
„Głos Szczeciński” 1981, nr 149, s. 4. Porównaj: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli, red.
B. Ratuś, Zielona Góra 1994; Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce, red. F. Szlo−
sek, Radom 1995

82 Nauczyciel i szkoła w opinii publicznej, „Głos Szczecińskiej” 1982, nr 226, s. 5; W korowodzie

E. Magiera – Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania przedszkolnego...



526 Rozdział VI – Z dziejów oświaty i kultury

   oskarżeń, „Głos Szczeciński” 1982, nr 224, s. 3.
83 „Dziennik Ustaw” 1982, nr 3, poz. 15.
84 Zatrzymać nauczycieli, „Kurier Szczeciński” 1981, nr 227, s. 7.
85 Co z Kartą Nauczycieli?, „Głos Szczeciński” 1981, nr 199, s. 1; Karta Nauczyciela, „Głos

Szczeciński” 1981, nr 244, s. 5; Związkowa ocena rządowego projektu karty nauczyciela, „Głos
Szczeciński” 1981, nr 212, s. 2; O co chodzi nauczycielom?, „Kurier Szczeciński” 1981,
nr 24, s. 5.

86 Zamach na nauczycieli, „Głos Szczeciński” 1983, nr 114, s. 3; Ilu nauczycieli wybiera się na
emeryturę?, „Kurier Szczeciński” 1983, nr 188, ss. 1, 3.

87 Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1989

88 M.in.: Cz. Kupisiewicz, Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1994;
Cz. Kupisiewicz, Szkolnictwo w procesie przebudowy, Warszawa 1995; Cz. Kupisiewicz,
Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie−
więćdziesiątych, Warszawa 1995; Cz. Kupisiewicz, Paradygmaty i wizje reform oświatowych,
Warszawa 1994; R. Schulz, Szkoła – instytucja – system – rozwój, Toruń 1992; Cz. Banach,
Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy, Toruń 1995; Oświata i wychowanie
w okresie cywilizacyjnego przełomu, Warszawa 1988
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Joanna Król
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki

Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
w województwie szczecińskim – refleksje rocznicowe

Rozwój powojennej oświaty w województwie szczecińskim zamyka się w podwójnej hi−
storycznej perspektywie. Jedna z nich to dzieje edukacji regionalnej, a druga to dzieje szkolnic−
twa ogólnopolskiego. Znaczy to, że historia każdego szczebla edukacyjnego, w tym i szkoły
średniej ogólnokształcącej, kształtowała się pod wpływem uwarunkowań wspólnych dla oświa−
ty w skali makro jak i specyficznego kontekstu lokalnego.

Pierwszym i podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po lekturze literatury przedmiotu
i analizie materiałów archiwalnych, jest to, że szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woje−
wództwie szczecińskim miało – w stosunku do reszty ziem polskich – nieporównywalnie gor−
sze warunki startu. Co więcej, można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie negatywne czyn−
niki, które oddziaływały na kształt powojennej oświaty w Polsce, zyskiwały w tym regionie
dodatkowo na sile. Ogromne zniszczenia materialne, straty osobowe, spustoszenie kulturalne
i duchowe narodu było wspólne dla całego państwa polskiego. Wyludnienie, brak zaplecza
materialnego i wszechobecne poczucie tymczasowości było już jednak przynależne tylko woje−
wództwu szczecińskiemu.

Kolejnym czynnikiem, który podkreślał specyfikę tych ziem w stosunku do reszty kraju,
była silna zależność pomiędzy rozwojem szkolnictwa średniego a procesami demograficzno−
−społecznymi. Zadecydowały one nie tylko o kształcie sieci szkolnej i kierunku osadnictwa, ale
i wyznaczyły tym szkołom fundamentalne zadanie w dziele zintegrowania nowej społeczności
województwa szczecińskiego.

Przesiedleńcy, repatrianci, autochtoni i reemigranci stanowili swoisty tygiel kulturowy,
i stworzenie z tak zróżnicowanej zbiorowości spójnej społeczności lokalnej nie było zadaniem
łatwym. Różnorodność postaw rodziła konflikty i antagonizmy, a okoliczności zewnętrzne (nie−
rozwiązana kwestia przynależności ziem zachodnich, trudności materialne, patologie życia
społecznego) tylko wzmagały wzajemne uprzedzenia. Przyszłość pokazała jednak, że – mimo
tych wszystkich niesprzyjających okoliczności – skomplikowany proces integracji został zakoń−
czony sukcesem. Duży w nim udział, oprócz pamięci społecznej wyrażającej się poczuciem
wspólnoty losu, działalności Kościoła i organizacji lokalnych, odegrała szkoła polska. Edukacja
i związana z nią potrzeba wyrównania wojennych zaległości okazała się jedną z głównych,
wspólnie podzielanych wartości. Sam akt uruchomienia szkoły, jej organizacja i prace porząd−
kowe okazywały się silnym czynnikiem cementującym społeczność lokalną. Dodatkowym ele−
mentem działającym na korzyść procesu integracji był fakt uczęszczania do szkoły średniej
ludzi młodych. Wiek i związana z nim łatwość kontaktu, otwartość, brak obciążeń i uprzedzeń
charakterystycznych dla średniego i starszego pokolenia zdecydowała o tym, że właśnie mło−
dzież wykazywała szczególną gotowość do pokonywania różnic między poszczególnymi gru−
pami osadników. Procesy te były ponad to wzmacniane przez samą szkołę średnią, gdzie
w drodze odpowiedniej edukacji językowej, historycznej i akcji repolonizacyjnej kształtowano
poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania i stwarzano trwały grunt pod rodzącą się toż−
samość regionalną.
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Płynność procesów demograficznych, przejawy burzenia porządku publicznego i skompli−
kowany przebieg integracji nie wyczerpywał listy wszystkich problemów, z jakimi spotykali się
organizatorzy oświaty w województwie szczecińskim.

Jedną z największych trudności w dziele organizowania szkolnictwa średniego na tych
terenach okazały się perturbacje materialne. Po pierwsze, w odwrotności do reszty kraju, oświa−
tę w tym regionie trzeba było budować od podstaw – bez możliwości kontynuacji pracy oświa−
towej. Po drugie, krytyczny stan budynków poniemieckich nie pozwalał na ich szybką adapta−
cję i wykorzystanie do celów szkolnych. Zbliżający się rok szkolny i napływająca rzesza mło−
dzieży częstokroć zmuszała władze szkolne do rozpoczynania pracy w warunkach urągających
podstawowym zasadom bezpieczeństwa i higieny. Sytuację pogarszał dodatkowo fakt, że
wiele lokali, których stan techniczny był względnie dobry i które mogłyby być przeznaczone na
cele szkolne, było zajmowanych przez różnorakie instytucje. Kwestia ich odzyskania nie była
zaś wcale łatwa, a niedostateczne wsparcie władz centralnych nie przyspieszało procesu rewin−
dykacji majątku szkolnego. W praktyce oznaczało to, że odbudowa szkół średnich i ich uru−
chomianie odbywało się głównie dzięki inicjatywie społecznej.

Okres pionierski stanowi czas historyczny, w którym specyfika ziem zachodnich w sto−
sunku do reszty kraju jest najbardziej wyrazista. W drugiej połowie lat czterdziestych szkoła
średnia ogólnokształcąca w województwie szczecińskim została wprzęgnięta w procesy natury
społeczno−politycznej, które określiły kierunek rozwoju całego szkolnictwa polskiego.

Fundamentalne znaczenie miała tu zarówno reforma z 1948, jak i z 1961 roku. Pozostałe
modyfikacje były raczej natury kosmetycznej i nie naruszały zasadniczej struktury szkolnictwa
średniego.

Zmiana społeczna, jaka dokonała się w drugiej połowie lat czterdziestych, i związane
z nią priorytety w dziedzinie gospodarki i życia społecznego decydowały o każdym aspekcie
funkcjonowania edukacji: od jej podstaw materialnych aż do zagadnienia współpracy ze śro−
dowiskiem. Dla zrozumienia istoty zaprowadzanych zmian konieczne stało się zbadanie pro−
blematyki ewolucji samej funkcji szkoły średniej ogólnokształcącej. Do 1948 roku stanowiła
ona etap przejściowy pomiędzy szkołą podstawową a wyższym szczeblem szkolnictwa, co
oznacza, że główną jej funkcją było przygotowanie uczniów do studiów wyższych. W szer−
szym kontekście można to ująć jako generowanie polskiej inteligencji. Po roku 1948 szkołę śred−
nią ogólnokształcącą zaczęto traktować jako istotne narzędzie zmiany struktury społecznej
zmierzającej do wykreowania tak zwanej nowej inteligencji polskiej zbudowanej na klasie ro−
botniczo−chłopskiej. Temu nadrzędnemu celowi zostały podporządkowane nie tylko zasady
rekrutacji, ale i polityka społeczna wyrażająca się w stworzeniu młodzieży z tych właśnie śro−
dowisk optymalnych warunków do uczenia się. Szybko jednak okazało się, że działalność ko−
misji kwalifikacyjnych, polityka stypendialna i zapewnianie miejsc w internatach nie wystar−
czy. Radykalna zmiana składu społecznego uczniów szkół średnich nie nastąpiła, a udział
młodzieży pochodzenia inteligenckiego był wciąż decydujący. Rola środowiska macierzystego
i wynoszony z niego kapitał kulturowy, a także oddziaływanie osobistego habitusu jednostki
okazało się w ostatecznym rozrachunku silniejsze i to ono zadecydowało o tym, że przekona−
nie o roli oświaty w procesie awansu społecznego stało się jednym z głównych mitów szkoły
polskiej.

Działania władz wokół szkoły średniej ogólnokształcącej nie ograniczały się tylko do zmia−
ny jej funkcji w strukturze oświatowej, ale dotykały sprawy dużo istotniejszej, bo miejsca tego



529

szczebla edukacji w świadomości społecznej. Krytyka szkoły licealnej okresu międzywojenne−
go, zapoczątkowana przez wystąpienia Ż. Kormanowej i St. Skrzeszewskiego na Zjeździe
Oświatowym w 1945 roku, stanowiła tylko wstęp do późniejszej argumentacji, według której
edukacja średnia pozbawiona wartości użytkowej mija się z celem. W oczach decydentów,
najwyższą wartość miało kształcenie zawodowe, co w oczywisty sposób wiązało się
z przystąpieniem Polski do realizacji planów gospodarczych. Do czasu politechnizacji szkoły
licealnej, której kulminacja nastąpiła po 1961 roku, poczynania rządzących sprowadzały się do
formowania aspiracji edukacyjnych, a raczej ograniczania ich do potrzeb gospodarki. Ustalanie
limitów przyjęć i propagowanie szkoły zawodowej wśród rodziców i młodzieży spowodowało
– co łatwo przewidzieć – tendencję spadkową w zakresie liczby uczniów szkół średnich, której
punkt kulminacyjny przypadał na lata pięćdziesiąte. W przypadku województwa szczeciń−
skiego do grupy dodatkowych niekorzystnych determinantów można zaliczyć zarówno refor−
mę administracyjną, jak i niekorzystny przekrój społeczny mieszkańców województwa.

 Preferencja szkolnictwa zawodowego miała też swoje konsekwencje w kwestii funkcjono−
wania liceum pod względem materialnym. Określone priorytety w dziedzinie polityczno−spo−
łecznej, niskie nakłady inwestycyjne, błędy w zarządzaniu i kłopoty gospodarcze skazywały
ten szczebel szkolnictwa na wieczne niedofinansowanie i niedostatki materialne. Stawiało to
pod znakiem zapytania nie tylko samą efektywność pracy szkolnej, ale i realizację tych zamie−
rzeń, które były treścią kolejnych, z punktu widzenia decydentów, priorytetów oświatowych
i zasługiwały na szczególną uwagę. Przykładem może tu być chociażby politechnizacja liceów
ogólnokształcących, której efekty – na skutek problemów natury materialnej – trudno uznać za
w pełni satysfakcjonujące. Szkoła średnia ogólnokształcąca do politechnizacji była po prostu
nieprzygotowana. Obok nikłej bazy materialnej, notorycznych kłopotów z wyposażeniem pracowni
czy zapewnieniem materiałów pojawił się poważny problem z przygotowaniem nauczycieli.

W przypadku województwa szczecińskiego sytuacja pod względem kadrowym od po−
czątku była trudniejsza niż na pozostałych terenach Polski. Świetnie wyedukowana grupa na−
uczycieli pionierów, wśród których dominowali absolwenci uniwersytetów w Krakowie, Lwo−
wie, Poznaniu i Warszawie, okazała się niestety niewystarczająca wobec rosnącej liczby mło−
dzieży. Braki kadrowe spowodowały natomiast to, że do zawodu przyjmowano ludzi o niskich
albo zgoła żadnych kwalifikacjach, co stawiało poziom nauczania w szkołach średnich pod
dużym znakiem zapytania. System kształcenia i dokształcania nauczycieli miał w tym wzglę−
dzie doprowadzić do poprawy sytuacji, aczkolwiek w przypadku województwa szczecińskie−
go sprawa nie wyglądała na prostą. Brak – aż do 1958 r. – uczelni wyższej, która mogłaby
spełniać rolę ośrodka doskonalenia kadry dla szkoły średniej, postawiło władze i nauczycieli
w szczególnie trudnym położeniu i spowodowała, że kadra szczecińskich liceów – w stosunku
do nauczycieli z innych regionów Polski – legitymizowała się niższym poziomem przygotowa−
nia do zawodu. Zasadnicza poprawa w tym zakresie nastąpiła dopiero po otwarciu w 1985
roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podwyższaniu kwalifikacji nauczycielskich nie służyła dodatkowo polityka kadro−
wa. Określony kierunek zmian w edukacji zadecydował o tym, że – wbrew oficjalnym deklara−
cjom – pierwszorzędne znaczenie zyskały nie tyle kompetencje, ale gotowość do realizacji okre−
ślonego programu dydaktyczno−wychowawczego. W ten sposób pozbywano się z zawodu na−
uczycieli starszych, starannie wykształconych w okresie międzywojennym, a na ich miejsce
przyjmowano osoby, których przygotowanie pozostawiało dużo do życzenia. Upolitycznienie
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systemu kształcenia nauczycieli oraz stosowanie licznych sankcji służbowych spowodowało
nie tylko dominację etosu technicznego w pracy pedagogów, ale i poważne ograniczenie roli
zawodowej. Nauczyciel, od którego wymagano dostosowania się do obowiązujących przepi−
sów oraz ścisłej realizacji programu nauczania, był nie tylko narażony na dezintegrację osobo−
wości. Pod dużym znakiem zapytania stawała też jego możliwość oddziaływania na wycho−
wanków, a zwłaszcza kształtowanie u nich postawy poszukującej, co na tym szczeblu kształ−
ceniu i w odniesieniu do tej właśnie grupy wiekowej ma znaczenie wiążące. Lektura materiałów
archiwalnych przekonuje jednak, że wielu nauczycieli – mimo tylu niesprzyjających okoliczno−
ści – umiało wykształcić w uczniach postawę, która w swojej treści daleko wykraczała poza
paradygmat adaptacyjny. Nie ulega jednak wątpliwości, że było to zadanie o dużym stopniu
trudności, jeśli wziąć pod uwagę założenia pracy dydaktycznej i dostosowane do niej plany,
podręczniki i programy szkolne.

Wśród historyków wychowania panuje zasadnicza zgodność co do tego, że do roku 1948
nie nastąpiły zasadnicze zmiany w pracy dydaktycznej szkoły średniej. Można jedynie zwrócić
uwagę na specyfikę województwa szczecińskiego, w którym – ze względu na priorytety poli−
tyki wewnętrznej – przez kilka lat obowiązywały specjalne programy nauczania, wysuwające
na plan pierwszy kwestię polskości tych ziem. Z tego samego powodu, przez pierwszy powo−
jenny okres została zawieszona nauka języka niemieckiego. Przełomem okazał się rok 1948,
kiedy to dokonano zasadniczej transformacji w dziedzinie planów, programów i podręczników
szkolnych. Podporządkowanie celów edukacji celom polityczno−gospodarczym zniekształciło
sens kształcenia ogólnego, pozbawiając go nie tylko rzetelności, ale i walorów poznawczych.
Największy stopień etatyzacji oświaty miał miejsce w latach pięćdziesiątych, ale nie znaczy to,
że kolejne ekipy rządzące zrezygnowały z treści ideologicznych. Najbardziej wyrazistym tego
dowodem jest podjęcie decyzji o politechnizacji szkoły średniej ogólnokształcącej. W imię po−
litechnizacji wprowadzono nowe programy i plany nauczania, jak i obowiązek praktyk w za−
kładach pracy. Jak pokazała przyszłość, był to poważny błąd nie tylko strategiczny, ekono−
miczny, ale i edukacyjny. Postrzeganie kształcenia poprzez pryzmat jego doraźnych wartości
użytkowych dowodziło jedynie krótkowzroczności myślenia, gdyż o prawdziwym postępie
naukowo−technicznym przesądza nie tyle wąskie szkolenie zawodowe, ale właśnie szerokopro−
filowe kształcenie ogólne, syntetyzujące w sobie wiedzę z różnych dyscyplin naukowych.

Podobnie rzecz się miała, jeśli chodzi o działalność wychowawczą szkoły. Podporządko−
wanie tak delikatnej kwestii, jaką jest kształtowanie osobowości młodego człowieka, doraźnym
celom politycznym, przemieszanie „starej” i „nowej” moralności, oczekiwanie od wychowanka
postawy konformistycznej i uczenie go, że najlepszą strategią przetrwania jest albo internaliza−
cja wpajanych treści, albo działanie pozorne, zaowocowało szeregiem niekorzystnych konse−
kwencji wychowawczych. Najbardziej wyrazistą tego egzemplifikacją była zarówno słaba sys−
tematyczność działalności organizacji uczniowskich, jak i przypadki aktów wymierzonych w
ówczesny system polityczny. Co więcej, czasami okazywało się, że szkoła jest bezsilna wobec
problemów, które z ideologią miały mało wspólnego. Zaliczyć do nich można między innymi:
nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, depresję i próby samobójcze oraz zachowania
agresywne. Formalizm i brak szczerości, mechaniczne metody wychowawcze oraz brak dialogu
nie stanowił jednak jedynej treści wzajemnych kontaktów między nauczycielem a uczniem. Lek−
tura dokumentów archiwalnych przekonuje, że nawet w obliczu tak niesprzyjających warun−
ków zewnętrznych zdarzali się pedagodzy, którzy na kanwie stworzonego przez siebie autory−
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tetu umieli stworzyć z uczniami autentyczną więź. Najlepszym tego dowodem są materiały
wspomnieniowe. Co więcej, budowanie zaufania i przyjaźni w oderwaniu od obowiązujących
wytycznych osłabiało oddziaływanie samej ideologii, co w dużej mierze skazywało zamierze−
nia władz na niepowodzenie.

 Realizację planów ministerialnych miały zapewniać odpowiednie metody pracy dydak−
tycznej. W praktyce okazało się jednak, że było to najsłabsze ogniwo funkcjonowania szkoły.

Do nagminnych zarzutów kierowanych pod adresem nauczycieli należało: ograniczanie się
do metody wykładowej, unikanie poglądowości w nauczaniu, uchybienia w ocenianiu ucznia,
brak pracy z uczniem zdolnym, niedostateczna pomoc uczniom słabym. Co charakterystyczne,
wszystkie powyższe niedociągnięcia występowały przez cały analizowany okres, niezależnie
od natężenia kontroli czy ogłaszania kolejnej walki o wyniki nauczania.

Zdarzali się jednak i tacy nauczyciele, którzy nie ograniczali się w swojej pracy do metody
wykładowej i umieli swoją wiedzę przekazać w sposób oryginalny. Co więcej, ich działalność
stanowiła dowód na to, że trudności materialne utrudniają wprawdzie działanie twórcze, ale
nie czynią go niemożliwym. Przykładem może tu być chociażby innowacyjność nauczycieli
pionierów, których warunki pracy były katastrofalne. Z drugiej strony, trudno zaprzeczyć, że
niedostatki materialne pracy metodycznej nie upośledzały. Egzemplifikacją mogą tu być kło−
poty z wdrożeniem metody laboratoryjnej czy systemu klaso−pracowni.

Ministerialne wytyczne okazywały się też mało użyteczne, jeśli chodzi o efektywność na−
uczania w poszczególnych szkołach. Z biegiem lat wyklarowała się grupa liceów, które przodo−
wały w województwie pod względem wyników nauczania, a znaczenie pierwszorzędne miały
tu czynniki społeczne. Już sam fakt, że były to głównie licea miasta Szczecina, każe domnie−
mywać, że na ich wysoką lokatę złożyła się w pierwszym rzędzie lokalizacja i związany z tym
lepszy dostęp do kultury, bogatsze zaplecze i wyżej kwalifikowani nauczyciele. Uznana reno−
ma danej szkoły powodowała zaś, że w jej mury wstępowali najlepsi absolwenci szkół podsta−
wowych i w ten sposób wysoka lokata stawała się zjawiskiem niejako naturalnym i łatwym do
przewidzenia.

W trosce o jak najwyższą jakość pracy dydaktycznej licea te podejmowały takie przedsię−
wzięcia, które z tytułu ich wartości zasługują na szczególną uwagę. Czas ich powstania, tj.
lata siedemdziesiąte, zbiega się z okresem specjalnej dbałości o pracę z uczniem zdolnym.
Wśród podjętych wówczas inicjatyw odnaleźć można między innymi działalność Młodzieżo−
wego Towarzystwa Naukowego oraz współpracę ze szkołami podstawowymi i uczelniami
wyższymi. Z przebadanych dokumentów wyraźnie wynika, że działania powyższe przynosiły
wymierne efekty w postaci liczby uczestników olimpiad przedmiotowych. Czołowe licea szcze−
cińskie (LO I, LO II, LO V, LO VI) każdego roku szkolnego były w stanie wypromować nie
mniej niż pięciu finalistów lub laureatów olimpiad o randze ogólnopolskiej.

Wyrazem poziomu pracy dydaktycznej była też działalność pozalekcyjna. Zła sytuacja
materialna i związany z tym niedostatek pomocy szkolnych czy słabe zaopatrzenie bibliotek
szkolnych odgrywały z pewnością rolę hamującą w procesie rozbudzania pasji naukowych,
sportowych czy artystycznych młodzieży. Analiza materiału źródłowego przekonuje jednak,
że wiążącą rolę miał do odegrania nauczyciel. Nawet upolitycznienie tego aspektu funkcjono−
wania szkoły – pozbawiające tę formę działalności uczniów akcentu wolności i niezależności –
traciło swoją moc oddziaływania wobec zaangażowania i osobistego wkładu opiekuna. Przy−
kładem szczególnie owocnej współpracy nauczycieli i uczniów na niwie artystycznej była dzia−
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łalność chóru i warsztatów dramatycznych przy LO I, stworzenie przy LO IV teatru amator−
skiego czy wzorcowa praca kółka turystycznego „Vadam” w LO III. Osobny rozdział w dzia−
łalności artystycznej to dyskusyjne kluby filmowe, których powodzenie wśród uczniów było
ogromne. Szczególną popularnością cieszyło się kółko filmowe przy LO V, na którego zajęcia
przychodziła młodzież z innych szkół średnich.

Młodzież szczecińskich liceów odnosiła też sukcesy w dziedzinie sportowej. Premiowane
miejsca w zawodach rejonowych lub ogólnopolskich zajmowały zarówno drużyny żeglarskie,
jak i piłki siatkowej czy nożnej. Żałować należy, że w wyniku ideologizacji tej sfery działalności
szkolnej, jak i niedostatków materialnych znaczna część potencjału uczniów szkół średnich
została zmarnowana. Triada niekorzystnych czynników: upolitycznienie, obojętność nauczycie−
li i perturbacje materialne okazywała się być przeszkodą już nie do pokonania i temu należy
przypisać te przypadki, gdzie praca pozalekcyjna cechowała się małą systematycznością
i urozmaiceniem.

Powyższe wnioski można też odnieść do problematyki współpracy szkoły średniej ze śro−
dowiskiem. Miejsce spontaniczności i improwizacji z pierwszych lat powojennych we wzajem−
nych stosunkach szkoły z rodzicami czy instytucjami pozaszkolnymi zastąpił sztywny gorset
przepisów i wytycznych. Władze oświatowe, widząc w wymienionych podmiotach naturalne−
go sojusznika w walce o nowy kształt edukacji, za wszelką cenę starały się współpracę tę nie−
ustannie podtrzymywać i wzmacniać. Fakt, że było to jednak w dużej mierze współdziałanie
wymuszone, spowodował, że obie strony tego układu nie do końca go akceptowały i wzmaga−
ły swoją współpracę jedynie po odgórnych wizytacjach. Z uwagi na to, że przykładów współ−
działania wzorcowego było niewiele, warto zwrócić na nie uwagę. Na szczególną pochwałę
zasługuje na przykład współpraca LO V z PŻM. Szczególna wartość wspomnianej pomocy
wyrażała się nie tylko we wsparciu finansowym, ale i w rozwijaniu wiedzy z zakresu tematyki
morskiej. Z racji lokalizacji szkół szczecińskich miało to znaczenie fundamentalne.

Podejmując się próby podsumowania działalności szkoły średniej ogólnokształcącej
w województwie szczecińskim, trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Łatwo bowiem w
tym przypadku o uproszczone i zbyt jednoznaczne wnioski. Oceniając dorobek szkoły licealnej
w tym regionie, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę wszystkie te uwarunkowania, któ−
re przesądziły o tym, że już na początku swojej działalności szkoła ta była – w stosunku do
innych tego typu placówek w kraju – w znacznie gorszym położeniu. W późniejszym zaś okre−
sie wszystkie ewentualne możliwości rozwoju zostały – podobnie jak w całym kraju – mocno
ograniczone. Zaprowadzenie ładu monocentrycznego i potraktowanie liceum ogólnokształcące−
go jako narzędzia zmiany społecznej i kolejnej gałęzi gospodarki zdecydowały o tym, że poten−
cjał nauczycieli i uczniów został w poważnym stopniu zmarnowany. Z drugiej zaś strony, nie
można nie dostrzec aspektów pozytywnych działalności szkoły średniej w województwie szcze−
cińskim.

Szkoła średnia ogólnokształcąca przez cały omawiany okres odgrywała wiążącą rolę
w tworzeniu nowej jakości życia społecznego. Jej mury opuściły tysiące absolwentów, którzy
mieli poważny udział nie tylko w rozwoju gospodarczym tych ziem, ale i w tworzeniu dzie−
dzictwa kulturowego. Było to szczególnie ważne w przypadku regionu, gdzie tradycję i poczu−
cie tożsamości trzeba było budować od podstaw. Absolwenci liceów szczecińskich stworzyli
nie tylko zręby instytucji kulturalnych, administracyjnych, jak i naukowych regionu, ale stano−
wili warstwę wzorotwórczą. Stworzenie elity społecznej legitymizującej się wykształceniem
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ogólnym miało wiążące znaczenie w województwie, gdzie procesy uprzemysłowienia i urbani−
zacji odegrały szczególną rolę w rozbudowie szkolnictwa zawodowego.

Nadmierna preferencja zawodowego kierunku kształcenia przy jednoczesnym braku wy−
ższej uczelni humanistycznej miała w województwie szczecińskim szczególnie negatywny sku−
tek. Do czasu utworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego uczniowie szkół licealnych, którzy chcie−
li zdobyć dyplom, musieli korzystać z ofert edukacyjnych innych ośrodków akademickich.
W ten sposób tysiące najzdolniejszych młodych ludzi podjęły naukę w najlepszych uniwersy−
tetach kraju. Część z nich zasiliła kapitał kulturowy Warszawy, Krakowa czy Poznania. Dla
województwa szczecińskiego było to zjawisko bardzo niekorzystne.

Sytuacja uległa diametralnej przemianie z chwilą otwarcia uniwersytetu. Do jego powsta−
nia przyczynił się właśnie rozwój liceów ogólnokształcących, których absolwenci stanowili na−
turalne zaplecze dla szkolnictwa wyższego.

Osiągnięcia szkół średnich ogólnokształcących nie zamykają się tylko w funkcji kulturo−
twórczej i generowaniu inteligencji zachodniopomorskiej. Jej znaczenie wyraża się też w stwo−
rzeniu i zintegrowaniu społeczności zamieszkującej województwo szczecińskie. Nie można jed−
nak zapominać o tym, że świadomość lokalna mieszkańców województwa szczecińskiego jako
społeczeństwa postmigracyjnego znajduje się w ciągłym rozwoju, a udział szkoły średniej
w umacnianiu tożsamości regionalnej pozostaje sprawą otwartą.

J. Król – Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w województwie szczecińskim…
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Władysław Szymański

Głos w dyskusji na konferencji wojewódzkiej
„Z dziejów oświaty i kultury Pomorza Zachodniego w latach
1945 – 2005”, do wystąpienia pani dr Elżbiety Marszałek na
temat: „Edukacja morska na Pomorzu Zachodnim”

Niestety, w świetle posiadanych dokumentów, nie mogę się zgodzić z tezą pani doktor
przewijająca się zresztą w całym jej wystąpieniu, o wiodącej roli organizacji Liga Morska
i PZŻ w morskiej edukacji młodzieży Pomorza Zachodniego, a już szczególnie w latach 1945–1948.

Z dokumentów tych bowiem wynika, że rolę tę w owym okresie spełniał Związek Harcer−
stwa Polskiego, którego szczepy, drużyny i zastępy wodne i żeglarskie wtórnie przyjmowały
często zbiorowe członkostwo w organizacji Liga Morska.

Natomiast Polski Związek Żeglarski swoją delegaturę w osobie kpt. ż.w. Kazimierza Bar−
toszyńskiego otworzył na Pomorzu Zachodnim późno, bo w końcu 1947 roku (nominacja 13
września, objęcie stanowiska 12 grudnia na naradzie zarządów klubów od Rady Żeglarskiej
przy UW WFiPW), czyli dawno już i dobrze zorganizowany system szkoleniowy i edukacyjny
wychowania morskiego i marynistycznego młodzieży i dorosłych w województwie.

A oto wymowa faktów.
W ostatnich miesiącach roku 1945 w łonie Kręgu Instruktorskiego Chorągwi ZHP powsta−

je zespół instruktorów zainteresowanych sprawami morskimi i marynistycznymi. Harcmistrz
Leon Królak przedstawia Komendantowi Chorągwi hm. Zygmuntowi Bojarskiemu gotowy pro−
gram działania. Czasu było niewiele, bowiem Szczecin otrzymał organizację centralnych obcho−
dów, pierwszych po wojnie, Dni Morza w 1946 roku.

Tradycyjnie Liga Morska i Kolonialna była organizatorem tych uroczystości w okresie
międzywojennym. Teraz należało w trybie pilnym reaktywować działalność tej Ligi na wyzwo−
lonym Pomorzu.

W skład Zarządu Okręgu i Oddziału Miejskiego Ligi Morskiej w Szczecinie wchodzą
w całości instruktorzy zapomnianego zespołu kręgu instruktorskiego ZHP. Funkcje w Lidze
przyjmują instruktorzy: Baszkiewicz, Czarnocki i Haska, a phm. Czesław Piskorski został se−
kretarzem Zarządu Okręgu Ligi.

Z innych już źródeł wiadomo, że centralne obchody Dni Morza w 1946 roku
w Szczecinie swym rozmiarem, zaangażowaniem i entuzjazmem społeczeństwa przero−
sły wszystkie manifestacje narodowe tamtego okresu, a harcerstwo szczecińskie zajęło w niej
wiodąca pozycję, pokazując władzom swa siłę i patriotyczne wychowanie.

Hm. Piskorski tymczasem w krótkim okresie rozbudował Ligę Morską w Szczecinie
w wielotysięczną organizację. W skład Ligi wchodzą nie tylko drużyny wodne ZHP; powstają
koła Ligi w zakładach pracy, instytucjach, środowiskach. Działania te nabrały jeszcze dodat−
kowego rozmachu, gdy w sierpniu 1946 roku rusza kierowane przez dh. Haskę szkolenie
żeglarskie na bazie flotylli 10 kajaków żaglowych „P−7”, nowym nabytku Okręgu Ligi Mor−
skiej.

W lipcu tegoż samego roku przybywa z Wilna do Szczecina znany przedwojenny instruk−
tor wodniacki, phm. Witold Bohdanowicz i natychmiast rozkazem Komendanta Chorągwi obej−
muje stanowisko pilota Chorągwi, czyli jego zastępcy do spraw żeglarskich, wodniackich
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i marynistycznych. Dotychczasowy żywiołowy ruch wodniacki zostaje uchwycony w organiza−
cyjne ramy przez znającego się na rzeczy fachowca.

Instruktorzy ZHP powołują Radę Żeglarską i na czele z pilotem tworzą pierwsze
w Szczecinie kolegialne ciało do spraw żeglarstwa i wodniactwa. Nic więc dziwnego, że ppłk
Steczkowski, dyrektor UW WfiPW, zlecił do czasu powołania delegatury Polskiego Związku
Żeglarskiego, by Rada kierowała całością spraw żeglarstwa i wodniactwa w Szczecinie
i województwie. Władze wojewódzkie oczekiwały od Rady pilnego opracowania koncepcji roz−
wojowej żeglarstwa i wychowania wodniackiego w okręgu.

Członkowie Rady docierają do wszystkich drużyn i kół Ligi w miejscowościach położo−
nych nad akwenami, powołując tam retmanów, czyli zastępców komendantów Hufców ZHP
do spraw żeglarstwa i wodniactwa. Członkowie Rady wspierają rozrosły do ponad 100 osób
kurs żeglarski dh. Haski w Lidze Morskiej i pomagają w szkoleniu w Nowym Warpnie, prowa−
dzonym przez V Szczecińską Drużynę Harcerzy im. Henryka Pobożnego pod komendą Jacka
Śniegockiego i Henryka Szczypy.

Rada w organizacji ZHP: określała i zezwalała na posiadanie przez drużyny specjalności
wodnych, zabezpieczała w sprzęt pływający, sprawdzała i ustalała kwalifikacje instruktorskie
i wodne, opracowywała materiały szkoleniowe i instruktażowe. Organizacja natomiast koordy−
nowała żywiołową działalność licznych i pozbawionych kadry sekcji żeglarskich i klubów.

Związek Walki Młodych w lipcu 1946 roku powołuje w klubie sportowym „ZRYW” sekcję
żeglarską. Zadaniem było wyszukanie i uzdatnienie wraków sprzętu pływającego.

Komisariat Rejonu Morskiego Milicji powołuje we wrześniu swoją sekcję żeglarską, w któ−
rej phm. Witold Ostrowski prowadzi szkolenie na jachtach, „Delfin” i „Żywia”.

W październiku 1946 roku w filii Wyższej Szkoły Handlowej tworzy się sekcja wodna,
a od listopada student tej uczelni, phm. Feliks Wodzyński, zakłada ponadstuosobowe koło
Akademickiego Związku Morskiego.

W styczniu 1947 roku Urząd Wojewódzki, dążąc do organizacyjnego opanowania żywio−
łowego wzrostu ruchu wodnego i żeglarskiego, problemów organizacyjno−prawnych, majątko−
wo−materialnych i kwalifikacyjno−szkoleniowych, na wniosek Rady Żeglarskiej dla realizacji
opracowanej przez nią koncepcji rozwojowej, powołał stanowisko instruktora żeglarstwa
i powierzył je dh. phm. Witoldowi Bohdanowiczowi. Miał on:

– legalizować nowo powstające kluby i sekcje,
– starać się o powołanie delegatury PZŻ,
– inwentaryzować ośrodki i sprzęt wodny,
– rozdzielać te ośrodki i sprzęt pomiędzy kluby,
– rozwiązać problem remontu sprzętu pływającego,
– nadzorować szkolenie wodne i żeglarskie w klubach,
– zrealizować uruchomienie Centralnego Obozu Żeglarskiego w Trzebieży,
– zabezpieczać sprzęt na szkolenie i pływanie morskie,
– uczestniczyć w rejsach morskich.

Wkrótce zarejestrowano:
1. Yacht Klub Polski oddział w Szczecinie, styczeń 1947. Komandorem wojewoda Borko−

wicz. Wicekomandorami Kiewlicz i Prądzyński.
2. Jacht Klub „GRYF” przy Oddziale Miejskim Ligi Morskiej w Szczecinie, 29 kwietnia 1947.

W zarządzie zasiedli: Tadeusz Dunin−Wąsowicz, Kazimierz Haska, Marek Koreywo
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i Józef Oleśnik. Kapitanem sportowym został Kazimierz Haska. Komandorem klubu Józef
Pleśniak.

3. Oficerski Jacht Klub przy Szpitalu Wojskowym, utworzony z inicjatywy harcmistrzów
ppłk. dr. Pyptiuka i kap. dr. Rajchera. Kapitanem sportowym szkoleniowym był kpt.
dr Romuald Rajchert, a pomagał mu Bohdanowicz.

4. Sekcja żeglarska w klubie sportowym „WINETA” Organizacji Młodzieży Uniwersytetów
Robotniczych. Sekcja posiadała dwa jachty; na jednym zorganizowano nielegalny
rejs morski zakończony rozbiciem jachtu i śmiercią sternika Hansena.

5. Klub „NURT” i kilka innych, mimo pierwotnego zapału, nie otworzyły legalnych sekcji
wodnych i żeglarskich.
Działania w województwie:

1. Liga Morska utworzyła w Kamieniu Sekcję Jacht Klubu „GRYF” oraz swe ośrodki żeglar−
skie w Szczecinku i Czaplinku.

2. W Drawsku powstał Kolejowy Klub Żeglarski.
3. W Wolinie – Klub Sportowy „FLOTA” i Klub Sportowy OMTUR „WINETA”.
4. W Mielnie koło Koszalina – Klub żeglarski. Kierował nim phm. Sobczak.
5. Działały retmanaty w Hufcach: Szczecin nad Odrą, Kołobrzeg, Koszalin, Wałcz, Słupsk,

Szczecinek, Drawsko, Choszczno, Stargard, Myślibórz i Dębno.
6. Na obszarze województwa działał tzw. wędrowny instruktor, phm. Teodor Czarnecki,

który pomagał ośrodkom wykształcić i prawidłowo zorganizować szkolenie młodzieży.
Tak więc, gdy w grudniu 1947 roku Rada Żeglarska przekazała kpt. Kazimierzowi Barto−

szyńskiemu, delegatowi PZŻ na okręg szczeciński, pełnię władzy, wodniactwo i żeglarstwo
w województwie działało sprawnie i w sposób zorganizowany.

Dla dziesiątków sprzętu pływającego, a zwłaszcza morskiego, dh Bohdanowicz organizu−
je Warsztat Szkutniczo−Remontowy. Kierował nim Andrzej Trojanowski, zatrudniając 25 Niem−
ców – szkutników i takielerów. Do czerwca 1947 brygada pracowała przy ulicy Światowida
20, potem w Trzebieży i Nowym Warpnie. Do końca roku wyremontowano 6 jachtów pełno−
morskich i kilkanaście śródlądowych.

Rozwiązano problem ręcznego szycia żagli, tworząc przy żaglomistrzu Spiegelu zespół
harcerski. J. Szałajko, S. Cych, J. Kraszewski i Z. Michalski szyli żagle na mniejsze jednostki.

Zorganizowano Centralny Obóz Żeglarski w Trzebieży. Yacht Klub Polski przekazywał
jednostki: „Hetman”, „Bożena”, „Orlik”. Jacht Klub „ZRYW” jacht „Swarożyc”. Związek Har−
cerstwa Polskiego jachty: „Przygoda”, „Barbara”, „Dorota”, „Hanka”, „Pogoń” i „Warszawa”.
W obozie uczestniczyło 82 słuchaczy, 26 harcerzy (w tym harcerka ze Szczecina – Danuta
Kobylińska), 6 członków ZWM.

Kierownikiem szkolenia był prof. Henryk Dębowski, instruktorami: M. Kuśnierz, H. Frą−
czek, W. Bohdanowicz. Na zakończenie obozu odbyto rejs morski do Szwecji i Danii. Jacht
„Hetman” z 12 członkami załogi prowadził H. Frączek. Jacht „Bożena” z 11 członkami załogi,
prof. H. Dębowski. Jacht „Orlik” dowodzony przez W. Bohdanowicza zabrał 8 załogantów: I
oficer Ryszard Bielawski, harcerze Jerzy Szałajko, Jerzy Kraszewski, Zbigniew Cych, Zdzisław
Michalski, Zygmunt Stępień i Tadeusz Ugorny – bosman.

W październiku 1947 roku, dwa jachty: „Hetman” z kpt. Bohdanowiczem i „Bożena”
z kpt. M. Janowskim dotarły do wyspy Bornholm i Danii.

We wrześniu 1947 roku dh Bohdanowicz łączy harcerskie drużyny żeglarskie pracujące
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w ramach Sekcji Żeglarskiej KS „ZRYW” ZWM z Sekcją Żeglarską KS „WINETA” OTMUR,
tworząc Klub Żeglarski Młodzieży z siedzibą przy ul. Światowida 20. Komandorem klubu był
W. Bohdanowicz a jego zastępcą Albin Lasoń. Kapitanem sportowym – Jerzy Szałajko.

Do końca 1947 roku członkowie klubu zdobyli 43 stopnie żeglarza, 15 stopni żeglarza
morskiego i 19 stopni sternika śródlądowego. Młodzież harcerska stanowiła w tym klubie
82%.

Na posiedzeniu klubów, 12 grudnia 1947 roku, nie tylko Rada Żeglarska przekazała peł−
nię władzy delegatowi PZŻ−u, ale też utworzyła nową Radę Żeglarską przy PZŻ−cie
w składzie bardzo podobnym do poprzedniej. Jednocześnie legalnie wdrożono weryfikację
przedwojennych stopni żeglarskich i przyjęto statuty Klubów Żeglarskich.

Rok 1948 to znamienny okres dla harcerstwa i żeglarstwa pomorskiego. Dotychczasowy
Urząd WF i PW rozpada się na „SŁUŻBĘ POLSCE”, które przejmuje cały zakres przysposo−
bienia wojskowego.

Komendantem województwa zostaje ppłk Stanisław Steczkowski. Natomiast całą dzie−
dzinę wychowania fizycznego i sportu przejmują Urzędy Kultury Fizycznej. Dyrektorem woje−
wódzkim Urzędu Kultury Fizycznej został Dominik Ochędal, a jego zastępcą Witold Bohdano−
wicz. Tworzy się też stanowisko Inspektora Żeglarstwa, na które powołano phm. Kazimierza
Michalskiego. Nastąpiło to jesienią, po zakończeniu rejsów wahadłowych Szczecin – Gdynia.

Z początkiem wiosny delegaturę PZŻ obejmuje phm. Zbigniew Krasnodębski, który po−
rządkuje zagadnienia kwalifikacji, wprowadzając książeczki żeglarskie i patenty.

Na początku maja 1948 roku powstaje sekcja żeglarska w KS „GWARDIA”, której ko−
mandorem został płk J. Mrożek, a kapitanem sportowym M. Frejmowicz, oraz sekcja w KS
„STOCZNIOWIEC”, która przystapiła do remontu wydobytych z basenów jachtowych jedno−
stek. Najważniejsze osiągnięcia 1948 roku to:

1. Wydanie przez KS „GRYF” 91−stronicowego skryptu szkoleniowego żeglarstwa
na podstawie szkolenia prowadzonego przez phm. Kazimierza Haskę.

2. 15 czerwca zorganizowano pierwsze regaty żeglarskie na Jeziorze Dąbskim. Uczestniczyło
w nich 8 jachtów (4 balastowe, 4 mieczowe); w jachtach balastowych zwyciężył phm Teo−
dor Czarnecki a mieczowych S. Kostrzewski.

3. „SŁUŻBA POLSCE” zorganizowała rejsy morskie dla kandydatów do szkół Marynarki
Wojennej na jachtach „Młoda Gwardia” i „Generał Zaruski”.

4. Zorganizowano centralne szkolenie rejsowe na 10 jachtach (z tego 5 jachtów: „Jowisz”,
„Saturn”, „Mars”, „Wenus” i „Merkury” pochodziły ze Szczecina) na trasie wahadłowej
Szczecin – Jastarnia, z zawijaniem do portów Środkowego Wybrzeża. Był to pomysł dh.
Jana Gołubiewa zaakceptowany i zabezpieczony w środki przez Główny Urząd Kultury
Fizycznej. Harcerskimi kapitanami tych rejsów byli: Jan Gołubiew, Jerzy Niemczyk, Witold
Bohdanowicz, Kazimierz Rzemyszkiewicz, Jerzy Ślesiński, Kazimierz Michalski.

5. Klub Żeglarski Młodzieży wysłał 11 członków na rejsy morskie, w tym 3 do Leningradu.
Nadto w rejsach wahadłowych wzięło udział 24 żeglarzy morskich, 7 sterników śródlądo−
wych i 9 sterników morskich.
Ciekawostką tego roku było przybycie w lipcu kajakiem z Sieradza do Szczecina jednorę−
kiego harcmistrza dh. Tadeusza Tobijasza, który tu zamieszkał, podjął pracę w Zarządzie
Portu Szczecin i włączył się do pracy drużyn wodnych.

Niestety, nastąpiła reorganizacja ruchu młodzieżowego. Odebrano Klubowi Żeglarskie−
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mu Młodzieży przystań przy ul. Światowida 20, gdzie powstała stocznia jachtowa. Zatopienie
przez statek pasażerski „Telimena” na wodach Zalewu Szczecińskiego jachtu „Conrads”,
9 sierpnia 1948 roku doprowadziło do rozwiązania z dniem 20 listopada 1948 roku Klubu
Żeglarskiego Młodzieży. Skończył się pierwszy pionierski okres wychowania morskiego i mary−
nistycznego młodzieży Pomorza Zachodniego. Jak z powyższego wynika, wcale nie dzięki wy−
łącznej pracy Ligi Morskiej i Polskiego Związku Żeglarskiego.

Drugi okres, bardziej znany, w rozwoju wychowania wodnego na Pomorzu Zachodnim to
lata 1957–1983 i dalsze. Nie działała wtedy Liga Morska, rozwiązana w 1952 roku.

Głównym realizatorem owego wychowania był Związek Harcerstwa Polskiego,
a potem Pałac Młodzieży i inne kluby sportowo−żeglarskie. Największy rozkwit działalności
nastąpił za czasów, gdy pilotem Chorągwi był dh hm. Zygmunt Kowalski, kapitan żeglugi
wielkiej jachtowej. Powstał wtedy Harcerski Ośrodek Morski, którego sprawnym komendantem
był hm. Cezary Bamber. Działało też 12 Harcerskich Stanic Wodnych. Do dzisiaj żyją i zajmują
się młodzieżą komendanci tamtych Stanic, np. hm. Waldemar Cudowski, twórca przystani
w Łunowie dla młodzieży Świnoujścia i Międzyzdrojów, hm. Zdzisław Łukaszewicz, założy−
ciel klubu żeglarskiego harcerzy z Wolina, hm. Henryk Zielenkiewicz, twórca „Miedwiańskiej
Armady” i dziesiątki innych.

Stanice istniały i działały w Choszcznie, Myśliborzu, Barlinku, Kamieniu Pomors−
kim, Moryniu, Czaplinku, Wałczu, Lipianach i Ińsku.We wszystkich hufcach, gdzie znajdowa−
ły się akweny, działali retmani hufca odpowiedzialni za wychowanie marynistyczne harcerskiej
młodzieży. Łącznie w Zachodniopomorskiej Chorągwi działało w owym czasie około 60 dru−
żyn wodnych i żeglarskich z 1500–1700 harcerzami czynnie uprawiającymi sporty wodne.
Kadra instruktorów zajmujących się sportami wodnymi i marynistyką wahała się w granicach
od 140 do 180 osób.

Największe osiągnięcia:
1. Pozyskanie środków i wybudowanie jachtów morskich: „WATRA”, „TOTEM” i „ISKRA

70” oraz 48 innych jednostek w Harcerskim Ośrodku Morskim w Szczecinie Dąbiu i po−
nad 150 w Stanicach.

2. Zorganizowanie dalekich rejsów morskich: rok 1967, s/y „Kasjopea”, pod dowództwem
kapitana Zygmunta Kowalskiego, rejs do Norwegii, Danii i Szwecji. Rok 1969 (11 czerwca
do 18 lipca) s/y „Totem”: kapitan Zygmunt Kowalski, I oficer Władysław Szymański, II
oficer hm. Zbigniew Andruszkiewicz, III oficer phm. Bogdan Świderski, załoga: Ludwik
Chlewicki i Tadeusz Biega opłynął Wyspy Brytyjskie. Było to drugie w historii polskiego
żeglarstwa przejście jeziorami rynnowymi Szkocji. Odwiedzono wtedy 8 krajów.
To w tym okresie szkolono rocznie po 50–120 harcerzy na stopnie żeglarskie.
Zorganizowano dziesiątki rejsów morskich i udziałów w regatach morskich. Kilkaset osób

odbywało rejsy po wodach Zalewu Szczecińskiego. Organizowano wędrowne obozy harcerskie
połączone ze szkoleniem praktycznym na stopień żeglarza i sternika jachtowego.

W późniejszym okresie lat siedemdziesiątych Szczeciński Pałac Młodzieży, pod wodzą
hm. Zdzisława Paski, przejął wiodącą rolę w organizacji dla młodzieży ciężkich rejsów mor−
skich. Pod jego komendą jacht s/y „Magnolia” pływał wokół Islandii i na Morze Białe do
Murmańska i Archangielska. Np. w 1976 roku owo wyjście na Morze Białe dało Pałacowi Mło−
dzieży II miejsce w „Rejsie Roku”.

Lata siedemdziesiąte to wielkie sukcesy szczecińskiego żeglarstwa. Trzeba wspomnieć
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tylko niektóre: Rejs „Śmiałego” wokół Ameryki Południowej z kapitanem Bolesławem Kowal−
skim i kapitanem Baranowskim. Regaty Atlantyckie z udziałem szczecińskich kapitanów. Rejs
„Poloneza” dookoła świata czy „Mazurka” z panią Remiszewską na pokładzie. Ale wtedy
Kurator Oświaty i Wychowania osobiście kierował nauczycieli na bezpłatne szkolenie żeglar−
skie do Trzebieży, by wzbudzić zainteresowanie wodą i morzem u młodzieży, głównie harcer−
skiej, ale też i później odroczonej Ligi Morskiej. Teraz, Szanowna Pani Doktor, Harcerski Ośro−
dek Morski w Dąbiu pobiera od dawnych pilotów Chorągwi opłatę portową za wejście jach−
tem! Więc o jakim wychowaniu tu można mówić!?, gdy Kuratorium jest „tylko” OŚWIATY!

Mówiła Pani o trudnościach w pozyskaniu materiału informacyjnego z lat powojennych
i późniejszych. O tym, że brak jest opracowań tematu. A jak ma być?

Np. na początku lat dziewięćdziesiątych napisałem obszerną książkę ze 150 zdjęciami
i dokumentami) pt. „SZKWAŁ”. Są to wspomnienia harcerzy z 38 Harcerskiej Drużyny Żeglar−
skiej „Szkwał” przy Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie, a potem Zespołu Szkół Zawodo−
wych na Hożej i Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2, którą to szkołą kieruje Pani do dziś. Opo−
wiadanie to zdobyło: II nagrodę w Morskim Turnieju Kultury w 1996 r., I nagrodę w Dziejach
Szczecińskich Rodzin z 1997 r. i I nagrodę w konkursie literackim Krajowego Centrum Kultury
Niewidomych w Kielcach w 1999 r. Przez jedenaście lat nie znaleziono 5000 zł na jej wydanie
drukiem. Nie jest zainteresowane nią harcerstwo, łącznie z panem posłem i ministrem, byłym
komendantem Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP – Jackiem Piechotą, podobnie jak były Pre−
zydent Miasta Szczecina, też komendant Chorągwi – p. Runowicz.

23 napisane przeze mnie i wydane pozycje książkowe (w tym 4 lektury szkolne)
o Pomorzu Zachodnim i Szczecinie Miasto Szczecin nie wsparło ani jedną złotówką!

Ale to mało. Ostatnio przestało je kupywać od mego wydawcy, bo... musi mieć zgodę od
wiodącego wydawnictwa, z którym podpisało kontrakt na zakup książek z innego wydawnic−
twa!

I ja to nazywam działaniami mafijnymi na szkodę miasta i regionu!
Jest to kształcenie bez wychowania! I takie jest oficjalne stanowisko Wydziału Oświaty

Urzędu Miejskiego w Szczecinie i Kuratora Oświaty Zachodniopomorskiej.
A oto dowód:
Dwa lata temu do obu tych instytucji przesłałem kserokopię bardzo obszernego opraco−

wania (550 stron tekstu, 200 zdjęć, 150 stron dokumentów) o działalności pozalekcyjnej oświa−
ty szczecińskiej w latach 1972–1984. Jest tam wszystko: od sukcesów szczecińskich „SŁOWI−
KÓW”, po czołowe miejsca w Europie w szkoleniu o ruchu drogowym, historie nadania imion
i sztandarów szkołom i sukcesy Ognisk Pracy Pozaszkolnej, choćby II miejsce w świecie
w plakacie!!! Kto dziś o tym pamięta? Ani jedna, ani druga instytucja nie tylko się tym tekstem
nie zainteresowała, ale nawet nie powiedziała „dziękuję”. Od tego czasu wiem, dlaczego mą−
dry prawodawca wycofał z nazwy wyraz „WYCHOWANIA”.

Dziękując za uwagę, życzę, aby w tym mieście, gdzie nie szanuje się swej przeszłości,
swoich korzeni, nie przykrył kiedyś „kurz historii” współczesnych działań Ligi Morskiej.

Byłaby to wielka strata dla przyszłych pokoleń.

W. Szymański – Głos w dyskusji na konferencji wojewódzkiej…
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Ewa Flejterska

Jakość usług w szkolnictwie wyższym – stagnacja czy postęp?

Rozwój rynku szkół wyższych w Polsce jako fundament GOW

Powszechnie wiadomo, że podstawowym warunkiem rozwoju kraju jest budowa gospo−
darki opartej na wiedzy GOW (knowledge based economy). Określenie GOW jest również za−
stępowane wyrażeniem bardziej akcentującym wiedzę jako najważniejszy czynnik rozwoju –
mówi się o „gospodarce napędzanej wiedzą” (knowledge−driven economy). W myśl tej kon−
wencji terminologicznej wiedza staje się wiodącym elementem „nowej gospodarki” czy też
„gospodarki informacyjnej”.1 Zidentyfikowano cztery krytyczne obszary,2 których rozwój determi−
nuje budowanie GOW, tym samym tworzenie społeczeństwa informacyjnego:3

1. Instytucjonalne i ekonomiczne otoczenie, które ułatwia swobodny przepływ wiedzy, inwe−
stycji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ITC) i zachęca do rozwoju przedsiębior−
czości.

2. Wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo, uczące się i wykorzystujące wiedzę
w swoich działaniach.

3. Dynamiczną infrastrukturę informacyjną, wyznaczoną przez udział Internetu we wspo−
maganiu skutecznej komunikacji, rozpowszechniania i produkcji informacji.

4. Sieć naukowych centrów, uniwersytetów, prywatnych przedsiębiorstw i grup społeczności
ukierunkowanych na powiększenie zasobów wiedzy, asymilowanie i adaptowanie jej lo−
kalnych potrzeb i kreowanie nowej wiedzy.
Jednym z kluczowych obszarów dla tworzenia GOW jest więc edukacja. Rozwój sektora

usług edukacyjnych był jednym z wielu efektów transformacji systemowo−ustrojowej w Polsce
pod koniec lat osiemdziesiątych. Sytuacja w zakresie edukacji w Polsce kształtuje się wpraw−
dzie nieco lepiej w świetle ocen niż np. dramatyczna sytuacja w zakresie innowacji, niemniej
jednak obszar edukacji zostaje obecnie uznawany za wymagający szczególnej troski rządu
i środowisk skupiających głównych aktorów GOW w Polsce.4 Uczelnie wyższe są częścią sys−
temu edukacyjnego, którego fundamentem powinna być sprawnie działająca polityka oświato−
wa. Prof. dr hab. Andrzej Janowski podkreśla, że w piętnaście lat po rozpoczęciu transformacji
trudno znaleźć usprawiedliwienie dla faktu, że nasz kraj nie ma żadnej długofalowej – w per−
spektywie 10–15 lat – polityki oświatowej. Prof. Janowski zajmuje się m.in. takimi problema−
mi, jak przygotowanie do samokształcenia i do uczenia się przez całe życie, internacjonalizacja
edukacji i kształcenie językowe, przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym
(wyrabianie umiejętności porozumiewania się i kooperacji z innymi), wyrównywanie szans
oświatowych.5

System oświaty stanowi więc o tempie rozwoju kraju. Miarą edukacji społeczeństwa jest
struktura wykształcenia osób dorosłych. Jako że pojawiają się nowe trendy cywilizacji informa−
cyjnej, które powodują zastępowanie starych zawodów, wymagających dużego udziału pracy
fizycznej, zawodami nowymi, wymagającymi dużego udziału informacji i wiedzy oraz wyko−
rzystującymi w coraz większym stopniu narzędzia technik informacyjnych, istotne są dane
dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce (rysunek 1). Jeszcze w roku akademickim 1990/91
na studia wyższe uczęszczało 400 tys. osób w 112 uczelniach, w latach 1994/95 było już pra−
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wie 800 tys. osób w 179 uczelniach, natomiast w latach 2003/2004 to 1,8 mln w ponad 300
szkołach wyższych. 71,6% studentów kształciło się w uczelniach państwowych, 28,4% w uczel−
niach niepaństwowych.6

Z analizy zmian liczby studentów I roku, prowadzonej według typów uczelni, wynika, że
zdecydowanie największymi podmiotami na rynku edukacyjnym są uniwersytety, które w roku
2002 zostały wybrane przez 120 tys. osób, czyli przez co czwartego studenta. Na drugim
miejscu znalazły się wyższe uczelnie techniczne oraz wyższe szkoły ekonomiczne, wybierane
przez co 6 studenta. Pozostałe typy uczelni pozyskały zdecydowanie mniej studentów.7

Rysunek 1. Liczba studentów uczelni wyższych w latach akademickich 1990/91,
 1994/95, 2003/2004; prognoza na 2009/2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz
http://www.rcss.gov.pl/mzppp/ekspertyzy/Prognoza_podazy absolwentow_i_popytu_na_pra−
ce.pdf

Mimo że w roku 2002 uczelnie ekonomiczne były wybierane równie często jak uczelnie
techniczne, to jednak ich rozwój przebiegał w ostatnich latach odmiennie. Uczelnie techniczne
charakteryzowały się, podobnie jak uniwersytety, względnie stałym tempem wzrostu, nato−
miast rozwój uczelni ekonomicznych można podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie, to
jest do 1998 roku, liczba studentów wybierających uczelnie ekonomiczne wzrastała bardzo
dynamicznie (z blisko 40 tys. w 1995 roku do 108 tys. w roku 1998), natomiast po roku 1999
liczba studentów wybierających uczelnie ekonomiczne zaczęła się w istotny sposób zmniejszać
(ze 114 tys. w 1999 do 89 tys. w 2002 roku). Spadek popularności szkół ekonomicznych został
wywołany przez dynamiczny rozwój wyższych szkół zawodowych. Przyrost liczby studentów w
szkołach zawodowych równoważy średni roczny spadek ich liczby w szkołach ekonomicznych.8

Rozwój rynku usług edukacyjnych zaznaczył się przede wszystkim rozwojem niepaństwo−
wych szkół wyższych. W wyniku tego burzliwego rozwoju oraz zbliżającego się do szkół wy−
ższych niżu demograficznego sektor usług edukacyjnych z rynku oferenta staje się rynkiem
nabywcy. Uczelnie w coraz większym zakresie konkurują ze sobą i, co najważniejsze, w coraz
większym stopniu od wyniku tej konkurencji zależy ich przetrwanie. To współzawodnictwo
między uczelniami (zarówno państwowymi, jak i niepaństwowymi) niesie za sobą wiele zja−
wisk pozytywnych i negatywnych.9

E. Flejterska – Jakość usług w szkolnictwie wyższym – stagnacja czy postęp?
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Jakość usług w świetle teorii

W miarę wzrostu konkurencyjności coraz większego znaczenia nabiera działalność marke−
tingowa oparta na podnoszeniu jakości oferty usługowej. Jakość uważa się za kluczowy czyn−
nik sukcesu, tak więc podstawową rolę w utrzymaniu więzi przedsiębiorstwa z klientem od−
grywa polityka kształtowania jakości. Pojęcie jakość nie jest jednak jednoznacznie rozumiane.
Nie ma jednej powszechnie akceptowanej interpretacji pojęcia jakość. Można je rozpatrywać
z wielu punktów widzenia.

W licznych pracach zajmujących się pojęciem jakości można się spotkać z dwiema głów−
nymi grupami jego definicji:10

– pierwsza grupa definicji to te, które określają jakość jako zgodność z wyznaczonymi stan−
dardami; zgodnie z tą koncepcją, podstawowym wymogiem wobec pracowników, od któ−
rych w znacznym stopniu zależy jakość produktu, jest ścisłe podporządkowanie się stan−
dardom narzuconym przez kierownictwo;

– druga grupa definicji rozpatruje jakość w kategoriach użyteczności dla nabywcy; to nie
kierujący przedsiębiorstwem, ale klienci wyznaczają standardy poprzez oczekiwania, wy−
magania i potrzeby, które muszą zostać ujęte w działaniach przedsiębiorstwa.
Niezbędna jest integracja obu grup pojęciowych, tzn. integracja marketingowego i produkcyjnego

spojrzenia na jakość, która jest mierzona przy użyciu zarówno zmiennych wewnętrznych obowiązują−
cych w przedsiębiorstwie (wewnętrzne normy jakości), jak i przy uwzględnieniu czynników zewnętrz−
nych w stosunku do firmy, czyli kryteriów, jakimi przy ocenie jakości posługuje się nabywca.11

Istnieje wiele definicji jakości. Jedna z najbardziej znanych (sformułowana przez E. De−
minga), brzmi: Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta. Ta definicja budzi jednak
pewne zastrzeżenie. Nasuwa się mianowicie pytanie: czy wszystkich potencjalnych konsumen−
tów zachwyca to samo? Inna definicja E. Deminga: Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że
stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań. To sformułowanie odzwierciedla cią−
głość działań na rzecz poprawy aktualnej sytuacji. Definicje odbiegające od ujęcia klasycznego,
w którym nie brało się pod uwagę aspektu społecznego, to również definicja A. Parasuramana:
Jakość usługi to miara wskazująca w jakiej mierze realizacja konkretnego świadczenia odpowiada ocze−
kiwaniom klienta. Świadczenie usług wysokiej jakości oznacza stałe spełnianie przez dostawcę oczeki−
wań swoich klientów; J. Banka: Jakość to pełne zaspokojenie określonych potrzeb klienta przy minimal−
nych kosztach własnych, czy też bardzo proste ujęcie jakości przez G. Broniewską: Jakość to
wszystko co można poprawić. Ujęć jakości jest wiele, jednak niezależnie od sformułowania definicji
jakości powinna ona ukazywać ścisły związek analizowanego pojęcia z potrzebami i oczekiwaniami
konsumenta. Tylko w taki sposób pojmowana jakość nabiera charakteru marketingowego.12

Jak już wcześniej wspomniano, to właśnie nabywcy dyktują firmie poziom jakości, do
jakiego należy dążyć, jako funkcję ich własnych potrzeb. Zarządzanie jakością wymaga przede
wszystkim znajomości oczekiwań i motywacji zakupu wyrażanych przez grupę docelową.
Niezależnie od nabywanego produktu i klienta, który go kupuje, o dobrej jakości można mówić
wtedy, gdy odpowiada ona poziomowi doskonałości, jakiego oczekują klienci po zapłaceniu
odpowiedniej ceny. Zarządzanie jakością polega na rozkładaniu całkowitej jakości na składniki
w celu ustanowienia dla każdego z nich norm, czy też standardów oceny.13

Składniki jakości usług wg Parasuramana, Eigliera i Langearda:
• kompetencja: oznacza posiadanie wymaganych umiejętności i wiedzy, jak wykonać usługę;
• niezawodność: zakłada zgodność możliwości świadczenia usługi przez firmę Gotowość
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obietnicami składanymi przez nią, czyli skuteczne wykonanie usługi już za pierwszym
razem, dotrzymanie swoich obietnic;

• gotowość reagowania: dotyczy chęci i gotowości pracowników do wykonywania usług; wy−
maga dostarczania usług bez opóźnień, w odpowiednim czasie;

• dostępność: musi być zarówno fizyczna, jak i psychologiczna, wymaga przystępności dla
klienta i łatwości kontaktu;

• zrozumienie: czyli znajomość konsumenta, zrozumienie potrzeb klientów;
• komunikacja: oznacza informowanie na bieżąco klientów, językiem który jest dla nich zro−

zumiały, oraz wsłuchiwanie się w to, co mówią klienci;
• wiarygodność: wymaga uczciwości, szczerości i dotrzymywania słowa oraz kierowania się

jak najlepszym interesem klienta;
• bezpieczeństwo: to zabezpieczenie przed ryzykiem, groźbą, niepewnością, wymaga pewno−

ści finansowej i moralnej oraz bezpieczeństwa fizycznego;
• uprzejmość: grzeczność, szacunek, respekt, przyjacielskie podejście personelu do klienta;
• materialny charakter: dotyczy zewnętrznych, fizycznych cech usługi, tzn. urządzeń, wyglą−

du personelu, fizycznej prezentacji usługi itd.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lambkin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe,

PWN, Warszawa 2001, ss. 442–444.
Skompensowaną wersję kryteriów użytych do oceny jakości usług zaproponował A. Para−

suraman, tworząc grupę pięciu kryteriów o poszerzonym znaczeniu:14

1) materialność – wygląd placówki, sprzęt, urządzenia, wygląd personelu;
2) niezawodność – zdolność świadczenia pożądanych usług w sposób niezawodny i dokładny;
3) reagowanie – wola udzielania klientom pomocy i zapewnienia szybkiej obsługi;
4) kompetencja – wiedza i kwalifikacje personelu, uprzejmość, zdolność tworzenia atmosfery;
5) empatia – wczuwanie się przez personel w potrzeby klienta, indywidualne podejście do

konsumenta, dobra komunikacja z klientem.
Niezależnie od wybranych kryteriów, każda organizacja musi zaadaptować je do własnej

konkretnej sytuacji i ustanowić normy jakości, które będą stanowić zobowiązania wobec klien−
tów. Normy te muszą być mierzalne. Po ustaleniu, normy muszą być upowszechnione w całej
firmie. Jakość jest pojęciem wielowymiarowym, a program kontroli jakości polega na ustalaniu
norm osobno dla każdego jej składnika.15

Jakość usług wynika ze zdolności firmy do spełnienia oczekiwań klienta lub nawet ich
przewyższenia, a miarą tej zdolności jest faktyczna jakość usługi. Powszechnie uważa się, że
o jakości usługi decydują dwa istotne elementy16:

1) jakość techniczna – wynik procesów operacyjnych,
2) jakość funkcjonalna – wynik kontaktów między świadczącym usługę a klientem.

Te wymiary stosuje również Ch. Gronroos w modelu postrzeganej jakości usługi (rysunek
2.). Autor ten uważa, że usługa jest postrzegana indywidualnie, a zatem subiektywnie. Orygi−
nalność propozycji Gronroosa polega na pokazaniu, że postrzegana jakość usługi jest wyni−
kiem porównania przez klienta usługi oczekiwanej z usługą otrzymaną. Usługę oczekiwaną
można inaczej określić jako świadczenie, które klient ma nadzieję otrzymać. Na ukształtowanie
tego wyobrażenia mają wpływ klasyczne działania marketingowe, takie jak reklama, public
relations, sprzedaż osobista, cena, dystrybucja, czyli tradycyjny marketing mix, oraz wpływy
zewnętrzne przejawiające się poprzez ideologię, zwyczaje i tradycję, a także przekazy ustne.17
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Rysunek 2. Model postrzeganej jakości usługi

Źródło: Gronroos Ch., Strategie Management and Marketing In the Serrice Sektor, Swedish
School of Economics and Business Administration, Helsinki 1982, s. 79, za: Otto J., Marketing
relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, s. 145.

Usługę postrzeganą interpretujemy jako rzeczywiste świadczenie, które klient otrzymał.
Klasyczne działania marketingowe determinują w niewielkim stopniu jej wizerunek. Znacznie
ważniejsze są interakcje między firmą a klientem.18 Jakość usługi jest więc rezultatem tego, co
nabywca otrzymuje w wyniku interakcji zachodzących między nim a przedsiębiorstwem i in−
nymi nabywcami oraz tego, jak interakcje te są odbierane przez nabywcę. Kiedy zostanie to
skonfrontowane z oczekiwaniami nabywcy co do usługi, otrzymujemy postrzeganą jakość
usługi.19 Metody kontroli jakości są stosunkowo liczne, a ich zastosowanie rozpowszechnione.
Od lat pięćdziesiątych XX w. szczególną aktywność w poszukiwaniu metod doskonalenia ja−
kości wykazują Japończycy. Zainicjowały ją prace W.E. Deminga, J.M. Jurana i P.B. Crosby’ego,
ojców koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management – TQM),20

którzy twierdzili, że przyczyny pojawiania się problemów z jakością produktu czy usługi mają
swoje źródło nie tyle w błędach czy zaniedbaniach bezpośrednich wykonawców, ale w syste−
mach zarządzania. Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania jakością przedstawia
tabela. Globalne zarządzanie jakością stanowi dzisiaj podstawowy sposób osiągnięcia zado−
wolenia klienta i zyskowności przedsiębiorstwa. Firmy muszą wiedzieć, jak ich klienci postrze−
gają jakość, jakiej oczekują. Następnie powinny dążyć do tego, by oferować klientom względ−
nie wyższą jakość niż ich konkurenci.21 Amerykańskie badania wskazują na to, że przedsię−
biorstwa, które są cenione za wysoki poziom obsługi klienta, są dużo rentowniejsze od tych,
które oferują gorszy poziom obsługi. Firmy, które podchodzą solidnie do kwestii tworzenia
wysokiej jakości obsługi, mogą oferować swoje produkty po wyższych cenach, wiedząc, że
spotkają się one z admiracją społeczną.22

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie to ważny podsystem zarządzania, którego ran−
ga w zdecydowany sposób rośnie. Stanowi ono sposób na wzrost konkurencyjności oraz efek−
tywności przedsiębiorstwa w warunkach nasilającej się zmienności otoczenia. Destabilizacja
wielu dziedzin życia wymusiła na nich umiejętność szybkiego uczenia się, adaptowania i ela−
styczności. Jakość musi być wbudowana w najwyższy poziom strategii. Nie jest tu ważne,
z jaką strategią mamy do czynienia – skierowaną na klienta czy na produkt. W strategii firmy
musi się znaleźć miejsce dla najważniejszego elementu, jakim jest klient oraz jego potrzeby
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Tabela 1. Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania jakością

Źródło: opracowanie własne na podstawie Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie,
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, ss. 136–138.

i oczekiwania. Strategia jakości musi uwzględniać sposób postępowania konkurencji
oraz prawdopodobnych reakcji konsumentów na przedsięwzięcia podjęte przez inne przedsię−
biorstwa.24 Jakość jest przede wszystkim kwestią wychodzenia naprzeciw potrzebom i wyma−
ganiom klientów. Oznacza to, że główny punkt koncentracji zarządzania jakością musi spo−
czywać na usługach i satysfakcji klienta.

Składniki jakości w praktyce edukacyjnej szkół wyższych

Analiza kształcenia w warunkach rynkowych, zwłaszcza w ujęciu marketingowym, napo−
tyka problem niejasności pojęć. Jakość studiów może być przecież zupełnie inaczej rozumiana
przez nauczyciela akademickiego i przez specjalistę do spraw marketingu danej uczelni. Praw−
dopodobnie czym innym jest też jakość studiów dla studenta, dla władz państwowychi dla
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przyszłych pracodawców. Szerokie rozumienie jakości studiów wynika z faktu, że pojęcie to
jest złożonym kompleksem, opisującym wiele czynników i zjawisk, zaś jego odmienne rozu−
mienie wynika z przykładania różnej wagi do budujących jego składowych.25

W posiadających bardzo złożony kształt usługach społecznych jakość, jej określanie i badanie,
wymaga odrębnego podejścia do wszystkich jej składowych, i nie wystarcza tu podział na wcześniej
wspomnianą jakość techniczną i funkcjonalną. Dotychczasowe próby badawcze nie doprowadziły
do wypracowania powszechnie uznanego podejścia do tego zagadnienia. Dotychczas istniejące nie
uwzględniają całej złożoności usługi, jaką jest edukacja na poziomie wyższym.26

Diagram jakości w szkolnictwie wyższym (rysunek 3.) to próba ukazania złożoności zja−
wisk zachodzących na uczelni, a odnoszących się do jakości studiów, oraz zwrócenie uwagi na
dynamiczny charakter wiążących je zależności. W modelu zakłada się, że mechanizmy rynko−
we są w stanie docenić wysoką jakość nauczania. Interakcje z otoczeniem uczelni zachodzą
bowiem poprzez ocenę zewnętrzną absolwenta. Model pokazuje również podejmowane działa−
nia promocyjne oraz uwarunkowania zewnętrzne wynikające z regulacji państwowych i wa−
runków konkurencji między szkołami wyższymi. Złożoność graficzna modelu nie pozwala na
pokazanie wszystkich związków, które zachodzą pomiędzy jakością nauczania, poziomem
nauczania i satysfakcją studenta (klienta), ale mimo to jest on pomocny w zrozumieniu proce−
su zarządzania jakością studiów.27

Ważna zależność w schemacie to związek pomiędzy jakością kandydatów na studia, ja−
kością nauczania i potencjałem pracowników. Wymienione elementy mają największy wpływ
na jakość absolwentów. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie o żadnym z tych trzech elementów
nie można powiedzieć, że posiada odpowiednio wysoki poziom jakości (niesprawny system
szkolny, złe wyniki matur28, brak zasad działania, brak dobrych kadr nauczycielskich), trzeba
przyznać, że w takich warunkach nie można oczekiwać od absolwentów wysokiej jakości.

Z analiz rynku wyższego szkolnictwa wynika jednak, że jest to rynek w fazie dojrzałej, ze
względu na stabilizującą się liczbę studentów, ale o dużym potencjale wzrostu przychodów
z usług edukacyjnych i innych towarzyszących (studia doktoranckie, działalność badawcza,

Tabela 2. Szanse i zagrożenia dla rynku szkół wyższych
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wydawnicza itp.). W związku z oczekiwanymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego,
wprowadzonymi przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym, oraz ze względu na przewidy−
wany rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i wejście na europejski rynek usług edukacyjnych,
uczelnie polskie muszą się liczyć z określonymi szansami i zagrożeniami.29

W związku z powyższymi zmianami można się spodziewać zmian w strategiach działa−
nia szkół wyższych.30 Jednym z kierunków, który uwypukla zmiany w poziomie jakości ofero−
wanych usług, będzie najprawdopodobniej zróżnicowanie się szkół wyższych, polaryzacja
poziomów nauczania i opłat za studia. Część już teraz dobrych uczelni będzie budowała prze−
wagę za pomocą wysokiej jakości, aby sprostać europejskiej konkurencji, adresując swoją ofer−
tę do najzdolniejszych i najzamożniejszych. Pozostali uczestnicy rynku szkół wyższych będą
się starali utrzymać dotychczasowy poziom nauczania i wymagań wobec studentów na mini−
malnym akceptowanym poziomie i będą konkurować niską ceną studiów.

Agresywna komercja, która towarzyszy promocji licznej grupy szkół wyższych, często idzie
w parze z wyraźnym obniżeniem jakości kształcenia i efektów edukacyjnych. Ta opinia wice−
prezesa NIK−u dotyczyła wprawdzie szkół niepaństwowych, ale z roku na rok coraz bardziej
zacierają się różnice w poziomie jakości kształcenia szkół państwowych i niepaństwowych.
Ofertą przetargową szkoły wyższej staje się zapewnienie studentom łatwych i bezproblemo−
wych studiów. Ta bezkonfliktowa i bezstresowa organizacja kształcenia promuje bierność
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Rysunek 3. Diagram jakości w szkolnictwie wyższym
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i przeciętność kosztem inicjatywy i oryginalności. Uczelnia, nie wyrabiając w swoich studen−
tach odporności na stres i nie ucząc radzenia sobie w nowych konfliktowych sytuacjach, pozba−
wia ich tym samym umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W polskiej rze−
czywistości konkurencja między szkołami wyższymi nie przekłada się w znaczący sposób na
jakość. Ze zderzenia tradycji akademickich ze współczesnym wolnym rynkiem wyłania się
model szkoły wyższej, która rezygnuje z funkcji wychowawczych, nie zajmuje się wartościami,
ideami, moralnością. Zostawia te zadania innym: rynkowi, modzie, współczesnym subkultu−
rom.31 Uczelnie wyższe będą się musiały zastanowić, jak dostosować ofertę kształcenia do coraz
szybciej zmieniających się potrzeb klientów w dynamicznym otoczeniu, nie zatracając równo−
cześnie roli naukowego i moralnego przewodnika.
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Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego
w polskim Szczecinie

Odbudowywana sieć szkół, tworzenie instytucji zajmujących się sportem, powstawanie klu−
bów i sekcji sportowych i organizacja imprez sportowych były działaniami wymagającymi po−
wierzenia ich fachowej kadrze. Tymczasem po II wojnie światowej w polskim Szczecinie, podob−
nie jak i w innych miastach naszego kraju, brakowało działaczy, organizatorów sportu, trenerów,
instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. Reaktywowany w latach 1945– 1946 kierunek
wychowanie fizyczne na uczelniach Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy nie był w stanie
sprostać zapotrzebowaniu na kształcenie kadry. Stąd pojawiła się potrzeba powoływania placó−
wek kształcących nauczycieli wychowania fizycznego w innych miastach Polski.

W Szczecinie pierwsze kadry nauczycieli wychowania fizycznego stanowili absolwenci
kursów nauczycielskich uzupełniających, powoływanych przez Kuratora Okręgu Szkolnego
w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Sportowego od końca 1946 roku (Mieczkowska, Miecz−
kowski, 1974). Zalążkiem szkolnictwa tego typu było otwarte w 1950 roku Liceum Pedago−
giczne o kierunku wychowanie fizyczne w Stargardzie Szczecińskim.

Na mocy decyzji Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 16 sierpnia 1952 roku zostało
utworzone Technikum Wychowania Fizycznego (jako jedno z trzech w Polsce – obok szkół w
Katowicach i Gdańsku). Zlokalizowano je w budynkach u zbiegu ulic Narutowicza i Kusociń−
skiego, a jego bazę sportową stanowiły: duża hala sportowa, sala gimnastyczna, boisko do gier
sportowych i położony przy ulicy Sowińskiego stadion lekkoatletyczny. Nauka w technikum
trwała początkowo trzy lata, a następnie przedłużono ją do pięciu lat. Ostatni absolwenci
ukończyli szkołę w 1961 roku (Laskiewicz, 2001).

25 maja 1957 roku na bazie technikum powołano Studium Nauczycielskie Wychowania
Fizycznego, podejmując jednocześnie decyzję o likwidacji szkół średnich w Stargardzie Szcze−
cińskim i Szczecinie. Pierwsze studium działało do 1961 roku, a po jego rozwiązaniu absol−
wenci pierwszego rocznika zostali przeniesieni do placówek w Gdańsku i Katowicach (Miecz−
kowska, 1976).

Od 1958 roku funkcjonowało jeszcze II  Studium Nauczycielskie, ale nie miało kierunku
wychowanie fizyczne. Dopiero w 1965 roku utworzono kierunek biologia z wychowaniem fizycz−
nym, na którym nauczyciele uzyskiwali kwalifikacje dodatkowe do prowadzania zajęć, lecz nie
byli w tym przedmiocie specjalistami.

Po dziesięciu latach funkconowania placówka ta została zamknięta, a na jej miejsce
w 1968 roku powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską, którą objął swoim patronatem nauko−
wym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki staraniom Zofii i Tadeusza Miecz−
kowskich, tworzących wcześniej Technikum Wychowania Fizycznego, powstał jedyny w Polsce
Wydział Wychowania Fizycznego z Przysposobieniem Obronnym. Absolwenci tego kierunku
uzyskiwali wykształcenie wyższe zawodowe i mieli możliwość uzupełniania kwalifikacji
w Akademiach Wychowania Fizycznego lub Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego
w innych miastach. W latach akademickich 1973/1974 i 1974/1975 wstrzymano nabór nowych
roczników studentów zarówno na studia dzienne, jak i zaoczne.
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Przekształcenie w roku 1974 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pe−
dagogiczną stworzyło możliwość kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie
magisterskim. Pierwsza grupa absolwentów z pełnymi kwalifikacjami magisterskimi opuściła
mury uczelni w czerwcu 1975 roku. Studenci tego rocznika kończyli dwie uczelnie – w roku
1974, broniąc prac dyplomowych, stali się absolwentami Wyższej Szkoły Nauczycielskiej,
a podjęcie przez nich nauki w nowym roku akademickim 1974/1975 na jednorocznych stu−
diach uzupełniających magisterskich umożliwiło im uzyskanie tytułu magisterskiego. Studenci
kolejnego rocznika w roku akademickim 1975/1976 kontynuowali już naukę w systemie magi−
sterskim. W tym też roku wznowiono nabór na pierwszy rok studiów wychowania fizycznego.
Równolegle ze zmianami w organizacji kształcenia zakończyło się przygotowanie nauczycieli
w dwóch specjalnościach – wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Absolwenci
z 1976 roku byli ostatnią grupą studentów, którzy kończyli naukę z przygotowaniem do pro−
wadzenia takich zajęć w szkole. Potocznie nazywano te kierunki „brudnym” i „czystym”,
a wizualną różnicą między uczącymi się było umundurowanie wojskowe kobiet i mężczyzn
podczas coczwartkowych zajęć w Studium Wojskowym. Absolwenci „czystego wychowania
fizycznego” uzyskiwali przeszkolenie w zakresie obrony cywilnej, a przyszli nauczyciele wy−
chowania fizycznego z przysposobieniem obronnym otrzymywali wraz z dyplomem stopnie
wojskowe (Umiastowska, 2005). Wydział Wychowania Fizycznego funkcjonował do momentu
utworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego w 1985 roku, które pociągnęło za sobą zmiany orga−
nizacyjne – wydział przekształcono w samodzielny Instytut Kultury Fizycznej. W roku 1990 Instytut
Kultury Fizycznej włączono do tworzonego Wydziału Nauk Przyrodniczych i tak pozostało do tej
pory. Dzisiaj w Instytucie Kultury Fizycznej są kształceni studenci na specjalizacji nauczycielskiej
w systemie dziennym i zaocznym. Istnieje także możliwość podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli
już pracujących w szkole na różnego rodzaju studiach podyplomowych.

Wszystkie przedmioty nauczania można było ująć w następujące bloki programowe:
1. Przedmioty kształcenia ogólnego
2. Przedmioty pedagogiczno−psychologiczne
3. Przedmioty kierunkowe, wśród których wyróżniono przedmioty biomedyczne oraz przed−

mioty specjalistyczne – teoretyczne i sprawnościowe (praktyczne)
4. Praktyki pedagogiczne
5. Obozy letnie i zimowe

Analiza siatek programowych w okresie 55 lat kształcenia nauczycieli wychowania fizycz−
nego wyraźnie pokazuje, że programy były dostosowywane do potrzeb współczesnej szkoły.
Starano się je zmieniać tak, by absolwent kierunku mógł sprostać oczekiwaniom placówek,
w których znajdował zatrudnienie. Patrząc na to z punktu widzenia historii współczesnej
oświaty, można powiedzieć, że treści programowe są w dużym stopniu odzwierciedleniem
zmian, jakie zachodziły w polskiej szkole.

Współczesny absolwent kierunku wychowanie fizyczne powinien umieć wyposażyć ucznia
w następujące standardy osiągnięć i wymagań:

1. Opanowanie umiejętności ruchowych z różnych dyscyplin sportowych, tak by umiał wy−
brać „sport swojego życia”.

2. Dysponowanie wiedzą na temat ruchu i funkcjonowania organizmu, by umiał sterować
swoim rozwojem motorycznym, podtrzymywać poziom sprawności fizycznej oraz dbać o
zdrowie.
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3. Świadomość dbania o indywidualną aktywność ruchową jako jednego ze składników zdro−
wego stylu życia.

4. Postawę sprzyjającą pozytywnemu postrzeganiu uczestnictwa w kulturze fizycznej.
5. Trwałe nawyki i umiejętności współdziałania w zespole z poczuciem pełnej odpowiedzial−

ności za współpartnera (Umiastowska, 2003).
W klasyfikacji Z. i R. Żukowskich znalazły się następujące role nauczycielskie:

• dydaktyk – naucza nowych technik i taktyk, wdraża do opanowania nowych umiejętno−
ści;

• przewodnik po wartościach własnego ciała – pomaga władać własnym ciałem, doskonale
nad nim panuje;

• metodyk – doskonali swój warsztat pracy, dba o swój rozwój zawodowy;
• innowator – poszukuje nowych rozwiązań;
• organizator procesu dydaktycznego – prowadzi zajęcia w różnych warunkach, dba o ich

prawidłowe przeprowadzenie;
• arbiter – sędziuje, ocenia, jest autorytetem;
• przewodnik – prowadzi po ścieżkach kultury fizycznej;
• inspirator – pobudza do wszelakiej aktywności;
• współuczestnik ćwiczeń – towarzyszy uczniom w ćwiczeniach, bawi się razem z nimi,

przeżywa wspólnie z nimi emocje;
• wychowawca – uczy wychowując; wychowuje ucząc (Żukowscy, 1996).

T. Koszczyc łączy role pełnione przez nauczyciela wychowania fizycznego z rolami pełnio−
nymi przez nauczycieli innych przedmiotów i podejmuje próbę ich posegregowania:

• ogrodnik – uprawia, opiekuje się, pielęgnuje, zasiewa, reżyseruje;
• garncarz – buduje, lepi, kształtuje, wytwarza, wpływa na rozwój;
• akuszer – udziela pomocy, zbiera plony;
• zaopatrzeniowiec – przekazuje informacje, dostawca;
• artysta – poszukuje czegoś nowego, jest twórczy, nowatorski, występuje przed widownią

– dziećmi, rodzicami, nauczycielami (Koszczyc, 1997).
Biorąc pod uwagę nowe zadania, jakie stawia przed nauczycielem współczesna szkoła,

oraz sięgając do wcześniejszych klasyfikacji mistrzów, przedstawiam poniżej własne propozy−
cje ról, jakie winno się powierzać nauczycielom wychowania fizycznego:

• opiekun – stwarza bezpieczny świat każdemu uczestnikowi ćwiczeń ruchowych;
• doradca – pełni funkcję opiekuńczą, sterującą i doradczą; daje uczniowi wskazówki, jaki−

mi drogami ma zmierzać do określonego celu;
• rzeźbiarz – tworzy z plastycznie podatnej masy umiejętności naturalnych doskonale ufor−

mowane i harmonijnie funkcjonujące ciało;
• przyjaciel – jest dla ucznia osobą, do której przychodzi się po radę i pomoc, z którą dzieli

się radość sukcesów i gorycz porażek;
• inspirator – inspiruje ucznia do podejmowania pracy nad sobą, sam stara się pogłębiać

swoją wiedzę i doskonalić warsztat pracy (Umiastowska, 2001).
Wykształcenie dobrego nauczyciela nie jest zadaniem łatwym. Poza odpowiednim zaso−

bem wiadomości merytorycznych i umiejętności ruchowych musi on jeszcze posiadać dodatko−
we predyspozycje pozwalające mu na twórcze podejście do wykonywanej pracy. Brak takich
predyspozycji sprawia, że będziemy mieć do czynienia tylko z doskonałym „rzemieślnikiem”,
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który wykonuje swoją pracę poprawnie i bez zarzutu. Nam jednak marzą się „czarodzieje
zawodu”, którzy potrafią zainspirować ucznia do działań, kształtują w nim chęć ustawiczne−
go podnoszenia swoich umiejętności i sami ciągle doskonalą swój warsztat pracy.
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Sprawozdanie z konferencji pt. „Z dziejów oświaty i kultury Pomorza
Zachodniego w latach 1945–2005” organizowanej w ramach
I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego

Coraz częściej w demokratycznej Europie zwraca się uwagę na poczucie tożsamości naro−
dowej i przynależności kulturowej członków określonych społeczności. Nic więc dziwnego, że
zagadnienia te są również bliskie niemalże wszystkim regionom krajów europejskich. W Polsce
zjawisko to określamy mianem „małych ojczyzn”.

Kształtowanie postaw obywatelskich w obrębie kraju, województwa czy miejscowości ma
swoje głębokie uzasadnienie. W dobie globalizacji skazującej człowieka w znacznej mierze na
anonimowość, niezwykle cenna staje się potrzeba przynależności do regionu. Potrzeba ta jed−
nak nie pojawia się samoczynnie, jest niewątpliwie procesem długofalowym i składają się na
nią wychowanie i edukacja. Kształtowanie tożsamości regionalnej wiąże się z kultywowaniem
tradycji, znajomością historii, kultury, ale i ludzi angażujących się w rozwój danej społeczno−
ści. Obecne województwo zachodniopomorskie, określane mianem ziem odzyskanych, na pew−
no wymaga podejmowania wielu przedsięwzięć, które będą miały znaczny wpływ na kształto−
wanie tożsamości regionalnej wśród jego mieszkańców.

Jednym z takich przedsięwzięć była niewątpliwie Konferencja regionalna Z dziejów oświaty
i kultury Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005, która odbyła się 7 września 2005 roku na
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Głównym jej organizatorem było Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Do najważniejszych celów konferencji należały, między
innymi: prezentacja dorobku oświaty i kultury na Pomorzu Zachodnim w ostatnim sześćdziesię−
cioleciu, umiejscowienie oświaty zachodniopomorskiej w edukacji narodowej, ale także przedsta−
wienie wkładu Kościoła katolickiego czy Książnicy Pomorskiej w rozwój oświaty i kultury.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Jerzy
Kotlęga, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną potrzebę kształtowania tożsa−
mości regionalnej wśród młodego pokolenia. Wystąpienia prelegentów dotyczyły przede wszyst−
kim początków oświaty i ośrodków kultury, ich rozwoju, przeobrażeń wynikających z zapo−
trzebowania środowiska lokalnego, ale i ogólnopolskiego. O dziejach oświaty w ostatnim sześć−
dziesięcioleciu mówili: pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. zw. dr hab. Tadeusz
Białecki (Demograficzne uwarunkowania przemian oświatowych regionu), dyrektor Centrum Do−
radztwa i Doskonalenia Nauczycieli, dr Czesław Plewka (60 lat polskiej oświaty na Pomorzu
Zachodnim), mgr Wanda Zarzycka (Miejsce i rola kształcenia ogólnego we wdrażaniu systemu oświaty
na Pomorzu Zachodnim), mgr Jerzy Rzetelski (Kształcenie zawodowe w praktykach edukacyjnych
regionu), mgr Karol Penar (Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2005),
rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno−Turystycznej w Szczecinie, dr Elżbieta Marszałek (Eduka−
cja morska na Pomorzu Zachodnim), pracownik  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. zw. dr hab.
Franciszek Bereźnicki (Problemy polskiej szkoły w dobie integracji) oraz dr Joanna Król (Szkolni−
ctwo średnie ogólnokształcące w województwie szczecińskim – refleksje rocznicowe), Danuta Umia−
stowska (Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w polskim Szczecinie) i dr Elżbieta Magiera
(Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania przedszkolnego i szkolnictwa podstawowego w latach
osiemdziesiątych XX wieku). Podsumowania wystąpień charakteryzujących oświatę na Pomorzu
Zachodnim dokonała wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Minister−
stwa Edukacji Narodowej i Sportu, Wiesława Gorzelana−Gałązka w prelekcji zatytułowanej
Wkład oświaty zachodniopomorskiej w edukację narodową.
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Zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia, w których dokonano podsumowania
wkładu kultury w rozwój regionu, np.: Kultura Pomorza Zachodniego w 60−leciu przygotowane
przez prof. zw. dr. hab. Uniwersytetu Szczecińskiego, Erazma Kuźmę, Wkład Kościoła katolickie−
go w rozwój kultury i edukacji Pomorza Zachodniego w latach 1945–2005, ks. Prałata prof. Uni−
wersytetu Szczecińskiego dr hab. Andrzeja Offmańskiego, Kultura książki w regionie po 1945
roku, Janiny Kosman z Książnicy Pomorskiej.

W konferencji wzięło udział ponad 150 pracowników związanych z oświatą i kulturą wo−
jewództwa zachodniopomorskiego. Nad przebiegiem konferencji czuwali moderatorzy: prof.
zw. dr hab. Andrzej Bogaj z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i prof. dr hab. Ka−
zimierz Kozłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie dyskusji prowadzonej przez
moderatorów uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę zapoznawania środowiska oświato−
wego z historią oświaty i kultury regionu.

Mirosława Piaskowska−Majzel
Konsultant CDiDN

ds. edukacji kulturalnej
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W ramach I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego „Edukacja – Tradycje, Rze−
czywistość, Przyszłość” 6 września w Operze na Zamku w Szczecinie odbył się koncert zorga−
nizowany przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie.

W pierwszej części koncertu zaprezentowano musical „Ławka”, którego autorami są na−
uczyciele, a wykonawcami młodzi artyści z Pałacu Młodzieży.

W drugiej części koncertu wystąpiły dzieci i młodzież z całego województwa zachodnio−
pomorskiego – finaliści Artystycznej Interdydakty, której celem jest prezentacja dorobku arty−
stycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego oraz wymiany doświadczeń nauczy−
cieli i instruktorów.

Zaprezentowali się następujący soliści i zespoły:
• GEST MINI „Marsz żołnierzyków”, MDK Stargard Szczeciński, kierownik artystyczny:

Małgorzata Flas
• Natalia Gal „Cień”, Pałac Młodzieży PCE Szczecin, kierownik artystyczny: Dariusz Chmie−

lewski
• Zespół Tańca Nowoczesnego SZYK – NOA „Z morskiej toni” , Zespół taneczny przy Szko−

le Podstawowej nr 1 w Szczecinie , kierownik artystyczny: Marta Tatkowska
• Katarzyna Wilk „Deszczowa piosenka”, kierownik artystyczny: Jolanta Szczepaniak−Przy−

bylińska, Zespół taneczny EUFORIA, Pałac Młodzieży PCE Szczecin, kierownik artystycz−
ny: Ewa Szachoń

• Studio Tańca IMPACT „Różany ogród”, Dom Kultury Wspólny Dom Szczecin , kierownik
artystyczny: Dorota Gaweł

• Martyna Zając „Kolorowy wiatr”, kierownik artystyczny: Mirosława Goduńska
• Zespół Tańca Nowoczesnego MAŁY SZYK „Po zachodzie słońca”, Zespół taneczny przy

Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie , kierownik artystyczny: Marta Tatkowska
• Zespół Tańca Nowoczesnego SZYK „Przebudzenie”, Zespół taneczny przy Szkole Podsta−

wowej nr 1 w Szczecinie, kierownik artystyczny: Marzena Koszykowska
• Dominika Kluś „Pogoda ducha”
• ADAGIO „Motyl”, Miejski Dom Kultury Police, kierownik artystyczny: Barbara Kamińska
• CANTARO „Piosenka jest dobra na wszystko”, Pałac Młodzieży PCE Szczecin, kierownik

artystyczny: Jolanta Szczepaniak−Przybylińska
• EWENEMENT „Passionato” , Pałac Młodzieży PCE Szczecin, kierownik artystyczny: Ewa

Szachoń
• Małgorzata Jamroży „A ja lubię jazz”, kierownik artystyczny: Kazimierz Dec, Marek Wal

Zespół Tańca Towarzyskiego MAT , Pałac Młodzieży PCE Szczecin , kierownik artystycz−
ny: Irena Stachura

• GEST „Ptaki”, MDK Stargard Szczeciński, kierownik artystyczny: Małgorzata Flas
• BASANDA „A lovely day”, Pałac Młodzieży PCE Szczecin, kierownik artystyczny: Jolan−

ta Szczepaniak−Przybylińska
• APLAUZ II „Projekt”, MDK Stargard Szczeciński, kierownik artystyczny: Beata Górak
• Teatr TESPISEK, Teatrzyk ATELLANA „Pory roku”, Gryfiński Dom Kultury Gryfino, kie−

rownik artystyczny: Dorota Krutelewicz−Sobieralska
• Piosenka finałowa, wszyscy wykonawcy „Dzień, wspomnienie lata”


